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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) M22309027E

2. Data e Regjistrimit 09/11/2022
3. Emri i Subjektit “Lani-akea”
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 07/11/2022
6. Kohëzgjatja                  Nga: 07/11/2022

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE “Abdyl Frashëri”, pallati 2, shkalla 
1, njësia bashkiake nr. 5, 1017, Tiranë. 1017
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit Shërbime konsulence ,ofrimi i shërbimeve përmes një 

strukture informatike dhe telekomunikacionit, dhënie të 
shërbimeve të konsulencës në lidhje me shërbimet 
statistikore duke përfshirë edhe përpunimin e të dhënave të 
shoqërive të tjera, shërbime këshillimi dhe mbështetje në 
fushën e organizimit. Kryerja e hulumtimeve të marketingut, 
marrja e informacionit nga tregu, analizimi i të dhënave dhe 
zhvillimi i strategjive të ndryshme të marketingut. Shoqëria 
mund të kryejë cdo veprimtari të lidhur dhe të ngjashme me 
ato të renditura më sipër në përputhje me legjislacionin 
Shqiptar në fuqi
Erni Kocani10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 07/11/2022                Deri: 07/11/2027
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët ErniKocani
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 100.000,00                Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 1,00
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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: “Lani-akea”
E-Mail: info.laniakea22@gmail.com  
Telefon:  0692724774 

15. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Akti i themelimit

Regjistrimi Fillestar: CN-029869-11-22

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë: 19/11/2022 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=516BC30D-2D67-4C79-A0C6-04072AF0F322
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0AC6BC38-CC65-4ED6-BB27-602E81F339DE
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=491F245D-6059-4634-AE07-DE598AD32F68

