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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) M22315032B

2. Data e Regjistrimit 15/11/2022
3. Emri i Subjektit OBLIVION
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 14/11/2022
6. Kohëzgjatja                  Nga: 14/11/2022

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri
Tirane Tirane  TIRANE Rr. Myslym Shyri, Pallati i ri 
mbrapa dyqanit +355 kati 1 pasuria nr 6/126; TIRANE 
SHQIPERI 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit Agjensi për ndërmjetësim tregtar. Gjerimi i punëve të të 

tjerëve (sipas parashikimeve të nenit 648-652 te Kodit Civil). 
Konsulence në përgatitje dokumentacioni, ndjekje e të gjitha 
proçedurave për regjistrim të shoqërive të krijuara rishtazi, 
deri në dhënien e liçensës nga organi përkatës për fillimin e 
ushtrimit të aktivitetit. Shërbim marketingu, menaxhimi, 
administrimi, Konsulencë marrëdhenie tregtare, përpilim dhe 
depozitim Dokumentash të shoqërive tregtare të regjistruara 
si subjekte të së drejtës shqiptare apo të huaj. Konsulencë në 
distancë dhe me anë të përfaqesuesve të brendshëm pranë 
shoqerive tregtare.
SIMONE LOVINO10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 16/11/2022                Deri: 16/11/2027
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët SIMONELOVINO
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: OBLIVION
E-Mail: legalalbania@outlook.com  
Telefon:  0684018304 

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

Regjistrimi Fillestar: CN-032820-11-22

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

21/11/2022 Numri i ceshtjes: CN-034483-11-22
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi vendimit dt.16.11.2022, për ndryshimin e 
administratorit. 
Vlera e Aksionit ishte            ""          u be            "100.000,00"         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:            ("SIMONE  LOVINO")                      Nga data 
"16/11/2022             Ne daten "16/11/2027
eshte larguar administratori:            ("Aldenis Çullhaj")         

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

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

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E6A4BA1D-F90D-4B26-A943-0A91CA0A6093
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FDA4030E-603D-477F-9EDE-4F3D957811E0
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=42AF7D56-7A8B-464A-9E8C-8F094CB5C479
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=60836365-470F-4A46-A056-2E863CA21C77
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C5CAB1FB-FCEE-4A0F-B333-CB8C7DEAE686

