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EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË 
DHËNAT E SUBJEKTIT “PERSON FIZIK”

GJENDJA E REGJISTRIMIT FILLESTAR

1. Numri unik i identifikimit të subjektit 
(NUIS)

M02416029K

2. Emri i subjektit Egli Haxhiraj

3. Forma ligjore Person Fizik

4. Data e regjistrimit 16/12/2020

5. Fusha e veprimtarisë Ushtrimi i profesionit të Avokatit. Shitje e kurseve 
profesionale online si dhe e kurseve Masterclass, konsulencë 
ligjore, fiskale dhe online marketing. Shërbime 
ndërmjetësimi në shit-blerjen e pasurive te paluajtshme në 
Shqipëri dhe Itali. Shërbime konsulence dhe ndërmjetësimi 
në projektet e investimeve strategjike të huaja dhe vendase 
në Shqipëri. Shërbime konsulence ne marketing .Konsulence 
ne fushen e licensimit te lojrave te fatit.

6. Vendi i ushtrimit të aktivitetit Tirane Tirane  TIRANE Rruga Mehdi Frashëri, Godina Nr.1, 
Kati i Dytë, Ap.11 

7. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

8. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht Emri Tregtar: Soluzione Estero
Web site: www.eglihaxhjiraj.com
E-Mail: egli.haxhiraj@gmail.com  
Telefon: 0697998404  

9. Statusi Aktiv

Lista e Dokumenteve:

Regjistrimi Fillestar: CN-631877-12-20

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
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25/07/2022 Numri i ceshtjes: CN-748775-07-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2021. 

Lista e Dokumenteve:
Anekset e shenimeve shpjeguese.pdf
Pasqyra e Pozicionit financiar.xlsx
Pasqyra e Performances.xlsx
-.pdf

08/02/2022 Numri i ceshtjes: CN-859551-02-22
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim i objektit te veprimtarise.
Objekti ishte            ("Ushtrimi i profesionit të Avokatit. Shitje e kurseve profesionale 
online si dhe e kurseve Masterclass, konsulencë ligjore, fiskale dhe online marketing. 
Shërbime  ndërmjetësimi në shit-blerjen e pasurive te paluajtshme në Shqipëri dhe Itali. 
Shërbime konsulence dhe ndërmjetësimi në projektet e investimeve strategjike të huaja dhe 
vendase në Shqipëri.")          u be            ("Ushtrimi i profesionit të Avokatit. Shitje e 
kurseve profesionale online si dhe e kurseve Masterclass, konsulencë ligjore, fiskale 
dhe online marketing. Shërbime ndërmjetësimi në shit-blerjen e pasurive te 
paluajtshme në Shqipëri dhe Itali. Shërbime konsulence dhe ndërmjetësimi në 
projektet e investimeve strategjike të huaja dhe vendase në Shqipëri. Shërbime 
konsulence ne marketing .Konsulence ne fushen e licensimit te lojrave te fatit.")         

Lista e Dokumenteve:

Datë:17/10/2022
     __________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=75EB71A9-5AB3-4C23-97CF-E257AD408812
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2501D00C-C499-4E9A-9EAE-9F88231D72EE
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3C8DDE87-5E07-4601-BC03-6C3D5D65C30F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FBCD763B-B8BD-45E7-9D83-A5FEAA5BEB87

