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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) M31320501D

2. Data e Regjistrimit 20/01/2023
3. Emri i Subjektit ELITA ‘S’ HOLDINGS
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 16/01/2023
6. Kohëzgjatja                  Nga: 16/01/2023
7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Durres Durres   Rruga Taulantia, Pallati Oxholli Nr 2. Ap.36 

100.000,008. Kapitali
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 2,00

9. Objekti i aktivitetit Konsulencë për tregti dhe ndërtimit të marrëdhenjeve 
korporative ndërkombëtare. Veprimtari ne fushen e 
konsulences teknike per te gjitha fushat e ekonomise, kryerje 
studimesh komplekse per dege te ndryshme transporti te 
levizjes se mallrave, kryerje studimesh ekonomike-
financiare, konsulence ne fushen juridike dhe administrative. 
Konsulencë, shërbime në fushën e pasurive të paluajtshme, 
duke përfshirë shitje, blerje, marrje e dhënie me qira. 
Menaxhimi i pronave te paluajtshme si edhe ndermjetesimi 
per shitje blerje apo dhenie me qera te pronave te 
paluajtshme midis personave fizike, personave juridike 
private dhe publike. Negocime, ndermjetesime, perfaqesime 
te te treteve ne fushen e real estate si ne tregun e brendshem 
ashtu edhe ne ate nderkombetar. Menaxhimi i projketeve me 
rendesi private e publike, projektimin, prodhimin, shitjen, 
tregtimin, koncensionin per perdorim me qera te te mirave 
dhe sherbimeve ne pergjithesi, ente publike apo private ne 
Shqiperi apo jashte saj. Qofshin keto projekte madhore per 
prodhim energjie hidrike, eolike, fotovoltaike, cdo lloj 
energjie te rinovueshme. Komplekse ndertimi per banim, 
kompleks turistik. Te perfitoje, transferoje, te marre apo jape 
me qera, te bleje dhe shese, si dhe te kontraktoje, te drejten e 
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markes, patentes, licences, dhe te drejtat e tjera qe jane te 
ngjashme me keto. Marrjen e cdo distributori, franchise, 
eksluzivitet per produkte dhe materiale te cdo lloj fushe 
Ergi Stafa10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 16/01/2023                Deri: 15/01/2028
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët ReimanStafa
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 50.000,00                Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 1,00
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 50,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
13. Ortakët ErgiStafa

13.1 Vlera e kapitalit                Para: 50.000,00                Natyre: 
13.2 Numri i pjesëve 1,00
13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 50,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
14. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

15. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht

Emri Tregtar: ELITA ‘S’ HOLDINGS
E-Mail: stafaergi@yahoo.com  
Telefon:  0699539950 

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

Regjistrimi Fillestar: CN-067496-01-23

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EE263C68-67DC-4327-B282-6074D890D515
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9CBF61B9-1182-4FA7-A118-AD559D1B32BA
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E9FD3547-114F-4643-863E-F4FD74BD6888
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8513D574-E50B-46CF-A473-F52B0F0E4D54
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Datë: 24/01/2023 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)


