EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË
DHËNAT E SUBJEKTIT “SHOQËRI ME PËRGJEGJËSI TË
KUFIZUAR”
GJENDJA E REGJISTRIMIT
1. Numri unik i identifikimit te subjektit
(NUIS)
2. Data e Regjistrimit

L83313404R
13/09/2018

3. Emri i Subjektit

BANI - GROUP

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

05/09/2018

6. Kohëzgjatja

Nga: 05/09/2018
Tirane Tirane TIRANE Njesia Bashkiake nr.8, Rruga Haxhi
Sina, Pallati A7, Hyrja nr.1, Apartamenti 13

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri
8. Kapitali
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave
9. Objekti i aktivitetit

10.000,00
1,00
Tregtim brenda dhe jashte vendit te pajisjeve
elektromekanike dhe materialeve te tyre me shumice e
pakice, dhenien e asistences teknike per mirembajtjen dhe
riparimin e tyre. Projektimi, ndertimi dhe venia ne funksion e
impianteve te prodhimit dhe shperndarjes se energjise,
fabrikave dhe reparteve prodhuese per prodhimin e vajrave
lubrifikante dhe nenprodukteve te tyre. Importimi i lendes se
pare per realizimin e prodhimit te siperm. Tregtim me
shumice e pakice dhe eksportimi i vajrave i lubrifikante e
nenprodukteve te tyre te realizuar nga funksioni i linjave,
fabrikave dhe reparteve te shoqerise. Import- Eksport,
tregtim me shumice dhe pakice i mallrave te ndryshem
elektrike, industriale, elektroshtepiake, kimike, bujqesore,
blektorale, makinerive, makinave automjeteve te gjitha
llojeve, pjeseve te kembimit etj. Ndertimi dhe funksionimi i
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serviseve per riparimin e makinave te te gjitha llojeve.
Transport mallrash te ndryshem, brenda dhe jashte vendit si
per vete dhe per te tretet.
Alban Gjoka

10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit

Nga: 05/09/2018

11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
12. Ortakët

Deri: 05/09/2023

AlbanGjoka

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 10.000,00

12.2 Numri i pjesëve

1,00

Natyre:

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)
100,00
*Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse një
kuotë zotërohet në bashkëpronësi)
12.4 Komente (nëse ka)
13. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit
14. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Emri Tregtar: BANI - GROUP
E-Mail: albangjoka86@gmail.com
Telefon: 0693506666

15. Statusi:
Pezulluar
Lista e Dokumenteve:
Akti i themelimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Regjistrimi Fillestar: CN-936032-09-18

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
27/11/2018

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-020095-11-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, nr. 1, dt. 26.11.2018, ku është
vendosur: Ndryshimi i adresës kryesore të aktivitetit.
E-Mail ishte
("")
u be
("albangjoka86@gmail.com")
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Fier;
FIER;
Fier;
;
FIER;
Rruga Jakov Xoxa, Ndertesa 128 hyrja - nr 16, Apartamenti nr 2.;
eshte Hequr Adresa: "Fier;
FIER;
Fier;
;
FIER;
rruga Dino Kalenja Ndertesa nr 24, hyrja nr- 1.;
"

Lagjja Liri,
"
Lagjja 11 Janari,

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
18/07/2019

Numri i ceshtjes: CN-269462-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare per vitin 2018.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi Bani Group shpk 2018.pdf
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres.xlsx
Senime Shpjeguese.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx

16/11/2020

Numri i ceshtjes: CN-614068-11-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit Nr.01., datë 02.11.2020, të asamblesë së
ortakëve, ku është vendosur: Ndryshimi i adresës kryesore të Shoqërisë.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia Bashkiake nr.8, Rruga Haxhi Sina, Pallati A7, Hyrja nr.1, Apartamenti 13;
"
eshte Hequr Adresa: "Fier;
FIER;
Fier;
;
FIER;
Lagjja Liri,
Rruga Jakov Xoxa, Ndertesa 128 hyrja - nr 16, Apartamenti nr 2.;
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
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Vulosur elektronikisht nga
Qendra Kombëtare e Biznesit
Date:2022/08/06 16:38:39 +02:00
L83313404R2022080616381375
3006
Shënim : Ky dokument është gjeneruar dhe vulosur me anë
të një procedure automatike nga një sistem elektronik (Qendra Kombëtare e Biznesit)

