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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) L71416018A

2. Data e Regjistrimit 16/02/2017
3. Emri i Subjektit CERAMICA MIMOSA
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 15/02/2017
6. Kohëzgjatja                  Nga: 15/02/2017

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane  Dajt DAJT Njesia Administrative Dajt, Rruga 
Muhamet Deliu, Pallati Perxhola, Nr.36. 
10.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit Prodhim dhe shitje e materialeve qeramike. Te gjitha 

aktivitetet e nenpkuptohet qe do te zhvillohen brenda vendit, 
ne Europe ose vende te tjera. Ne objektin social perfshihet 
zhvillimi i çfaredolloj aktiviteti tjeter te perafert, i lidhur, i 
domosdoshem dhe i nevojshem per zhvillimin e aktiviteteve 
te mesiperme qofte ai i zhvilluar per vete dhe gjithashtu i 
zhvilluar dhe per llogari te te treteve. Objekti social mund te 
zhvillohet ne menyre direkte por edhe nepermjet shoqerive te 
kontrolluara ose te lidhura qe zhvillojne aktivitet e renditura 
me siper. Ne menyre te rastesishme dhe ekskluzivisht per te 
arritur qellimet kryesore te shoqerise, ajo mund te punoje me 
pjesemarres ose te jete bashkepunetore ne shoqeri te tjera qe 
kane objekt analog, te perafert ose plotfisuese te objektivave 
te saj.
Mimoza Plaku10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 15/02/2017                Deri: 15/02/2022
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët MimozaPlaku
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12.1 Vlera e kapitalit                Para: 10.000,00                Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 1,00
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: CERAMICA MIMOSA
Telefon: 0673356086  

15. Statusi: Pezulluar
Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)

Regjistrimi Fillestar: CN-159126-02-17

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

17/10/2017 Numri i ceshtjes: CN-492617-10-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i kerkeses date 28.09.2017, per pushimin e 
perkohshem te aktivitetit nga data 28.09.2017-pa afat.
Statusit ishte            ("Aktiv")          u be            ("Pezulluar")         

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

Datë: 25/01/2023 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B177413A-E028-4F74-BB2A-D1BB6943F8EE
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=325897C4-674D-4F05-8C5F-DEE48206499E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=53E7DE89-4B3B-45A3-9790-73FE10DBFBF1
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B085EE5F-8D4F-47B9-AB62-BBAECB764929

