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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) M22314036F

2. Data e Regjistrimit 14/11/2022
3. Emri i Subjektit DOKFLOWS
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 03/11/2022
6. Kohëzgjatja                  Nga: 03/11/2022

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE RR. RESHIT COLLAKU, 1, KATI 
II, APP.7, 1000 TIRANE 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit Shërbime për të tretët i të gjitha operacioneve të lidhura me 

administrimin e biznesit të tilla si, por pa u kufizuar në 
regjistrimin e të dhënave, listëpagesa dhe pagesave për 
burimet njerëzore, blerjen e inventarit, faturimin, shërbimin 
doganor, shërbimet e TVSH-së, kontabilitetin dhe 
raportimin, shërbimin ndaj klientit, shërbimin e transportit 
duke përfshirë menaxhimin e mallrave, planifikimin dhe 
ekzekutimin operacional, marketingun, analizën e tregut, 
performancën dhe analizën e performances së Shoqërisë, 
menaxhimin e projekteve dhe shërbimet dhe zhvillimin e 
rrjetit;të gjitha aktivitetet si konsulent në të gjitha 
operacionet e lidhura me biznesin, si, por pa u kufizuar në 
teknologji, marketing dixhital dhe analitikë, shërbimet e IT, 
shërbimet cloud, shërbimet e zinxhirit të furnizimit, 
automatizimin, dixhitalizimin, zgjidhjet e hapësirës së 
punës;të gjitha aktivitetet, pavarësisht nga natyra e tyre dhe 
duke përfshirë hyrjen në linja të reja biznesi, për të 
përmirësuar drejtpërdrejt ose tërthorazi shërbimet dhe 
operacionet e mësipërme;të gjitha aktivitetet, pavarësisht nga 
natyra e tyre dhe duke përfshirë hyrjen në linja të reja 
biznesi, për të siguruar në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të 
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tërthortë përdorimin më efikas të infrastrukturës, personelit 
dhe operacioneve të Shoqërisë.Shoqëria mund të kryejë 
veprimtaritë e përmendura në pikat 1) deri dhe 4) më sipër në 
Republikën e Shqipërisë, si dhe jashtë saj.
PIETER REINAERT B GEERARDYN10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 03/11/2022                Deri: 03/11/2027
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka) të bëjë investime që nuk e kalojnë vlerën prej 10,000€

ALINCO HOLDING
               Para: 100.000,00                Natyre: 
1,00

12. Ortakët 
12.1 Vlera e kapitalit
12.2 Numri i pjesëve
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

100,00
12.4 Komente (nëse ka)

13. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit Tirane Tirane  TIRANE RR. RESHIT COLLAKU, 1, KATI 
II, APP.7, 1000 TIRANE 1000

14. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht

Emri Tregtar: DOKFLOWS
E-Mail: dkctaxandlegal@gmail.com  
Telefon:  0692829292 

15. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
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-031557-11-22

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë: 26/11/2022 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=56B18B00-710F-413E-88C9-130A1E55CED9
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=51A12217-000D-446E-83D3-1B6C9F9EDAEC
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0535E16B-2B29-4AD7-9776-21FB936B9C5E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F10CEC70-3615-4572-B200-BAEA850FFD89

