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

L81603049Q
03/04/2018

3. Emri i Subjektit

MILANO CALL

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

28/03/2018

6. Kohëzgjatja

Nga: 28/03/2018
Tirane Tirane TIRANE Njesia bashkiake nr.2, Rruga
"Themistokli Germenji", Pallati Pegaso, shk.7
100.000,00

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

10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
12. Ortakët
12.1 Vlera e kapitalit

1,00
Mbeshtetja, ofrimi dhe operimi i sherbimeve telefonike dhe
te gjitha sherbimeve te lidhura me call center dhe data center.
Importimi,tregtimi dhe mbeshtetja teknike i paisjeve
telefonike
dhe
celulare
dhe
materialeve
te
telekomunikacionit.Prodhimi dhe perpunimi,promovimi dhe
tregtimi i mallrave dhe sherbime telefonit,shtypit elektronik
dhe te shkruar, operimi i sherbimeve informatike. Ofrimi i
sherbimeve te trajnimit dhe konsultimi ne ceshtjet e
telekomunikacionit. Import-eksport tregtim i mallrave te
ndryshem dhe aktivitet konsulence. E gjithe veprimtaria e
shoqerise, pavaresisht nga objekti i saj, do te mbeshtetet ne
licensat e leshuara per kete qellim nga organi shteteror
perkates.
FERNANDA TROGI
Nga: 03/12/2019

Deri: 03/12/2024

FERNANDATROGI
Para: 100.000,00

Natyre:
1

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

Emri Tregtar: MILANO CALL
E-Mail: fabriziomassa@outlook.it
Telefon: 0699807860

15. Statusi:
Aktiv
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)
Akti i themelimit
Regjistrimi Fillestar: CN-720868-03-18

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
21/06/2019

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-236911-06-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim I pasqyrave financiare per vitin 2018
Lista e Dokumenteve:
Mandati i Pageses
Dokumenti i autorizimit
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël

06/12/2019

Numri i ceshtjes: CN-423449-12-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date: 03.12.2019, ku eshte vendosur:
Miratimi i Shitjes te 100% te kuotave te ortakut Fabrizio Massa qe zoteron ne shoqerine
"MILANO CALL" sh.p.k, dhe largimin e Fabrizio Massa si administrator i shoqerise dhe
emerimin e FERNANDA TROGI. Depozitimi i Kontrates se Shitjes date 03.12.2019,
ndermjet pales shitese Fabrizio Massa dhe pales blerese FERNANDA TROGI.
E-Mail ishte
("")
u be
("fabriziomassa@outlook.it")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("FERNANDA TROGI")

Numri i aksioneve
2

"1,00
Perqindja ne kapital "100,00
eshte larguar ortaku:
("Fabrizio Massa")

Kontributi ne para "100.000,00

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("FERNANDA TROGI")
"03/12/2019
Ne daten "03/12/2024
eshte larguar administratori:
("Fabrizio Massa")

Nga data

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Transferim i kuotave te kapitalit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

Datë: 23/09/2022

____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)

3

