
1

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) L81528009S

2. Data e Regjistrimit 28/03/2018
3. Emri i Subjektit STUDIO INTESA
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 27/03/2018
6. Kohëzgjatja                  Nga: 27/03/2018

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri
Tirane Tirane  TIRANE Njesia Bashkiake Nr.7  Bulevardi 
“GJERGJ FISHTA”, Ndertesa 30, Hyrja 18, Apartamenti 7, 
Kati i Dyte 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit Ofrimin e të gjitha shërbimeve që lidhen me "Call Center" 

dhe Contact Center duke përfshirë edhe përpunimin e të 
dhënave të shoqërive të tjera dhe/ose enteve publike, 
ndërmjetësim tregtar dhe marketing në fushën e shërbimeve 
telematike dhe telefonike. Realizimi i projekteve për 
marketing dhe komunikim publicitar si dhe zbatimi i tyre në 
emër të organeve publike, shoqëritë private dhe për vete, për 
prezantimin dhe promovimin e shitjes, në tregjet europiane 
dhe jashtë Europës, të produkteve dhe shërbimeve; 
Aktivitetet e shërbimeve të konsulencës menaxheriale të 
lidhura me to, shërbime të kërkimit të tregut dhe sondazh të 
opinionit publik, shërbime publicitare, shërbimet botuese dhe 
shtypi si shërbime informatike dhe të lidhura me to. 
Veprimtarite e lidhura dhe të ngjashme me ato të renditura 
më sipër, të blej, të shesi, të marri hua, të japi me qira të mira 
të tundshme e të patundshme dhe çdo gjë tjetër të nevojshme 
e të vlefshme për realizimin e drejpërdrejtë o të tërthortë të 
qëllimit të shoqërisë. Import dhe Eksport të mallrave të 
ndryshme të lidhura me realizimin e objektit të aktivitetit 
tregtar. Do të kryhet çdo veprimtari e lejuar nga legjislasioni 
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shqiptar në fuqi me qëllim përmbushjen e objektit tregëtar të 
shoqërisë. 
Emanuel Montini10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 27/03/2018                Deri: 27/03/2023
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët EmanuelMontini
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 100.000,00                Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 1,00
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 100,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
13. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

14. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht Telefon: 0692338011  

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

Regjistrimi Fillestar: CN-718418-03-18

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

25/10/2021 Numri i ceshtjes: CN-803174-10-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit Nr. 1 datë 11.10.2021 ku është 
vendosur: Pushim  i Përkohshëm i Aktivitetit pa afat, nga data 11.10.2021.
Statusit ishte            ("Aktiv")          u be            ("Pezulluar")         

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

Datë: 22/09/2022 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6E4E9CCC-F834-49A8-9C21-6918645719AD
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EBD7535E-4CE0-47C1-A0D2-75563049E377
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E9407918-3C3F-4A8E-BDC5-87DC40099CC5
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