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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) L98018502L

2. Data e Regjistrimit 18/06/2019
3. Emri i Subjektit WASTE TRADING SH.P.K.
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 12/06/2019
6. Kohëzgjatja                  Nga: 12/06/2019

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Lezhe Lezhe  LEZHE Lagjja Beslidhja, pasuria nr. 5/38+1-7, 
zona kadastrale 8632, Shkalla 1, Kati 2, Apartamenti 7 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 2,00
9. Objekti i aktivitetit Tregtim, blerje, shitje, eksportim te lendes se pare, lende 

dytesore, mbeturina jo te rrezikshme, mbeturina urbane, 
materiale inerte, mbeturina te mbledhura me pakice, 
mbeturina nga punime industriale dhe artizanale, e gjitha ne 
limitet e lejuara nga legjislacioni ne fuqi. Perpunim dhe 
tregtim te letres se hedhur, plastikes, drurit, mbeturina hekuri 
dhe jo hekuri dhe mbeturinave tekstile ne pergjithesi. 
Aktiviteti i ndermjetesimit pa ndalimin e perpunimit te 
mbetjeve dhe nenprodukteve, te mbeturinave urbane, te 
ngjashme me ato urbane, mbeturina speciale te rrezikshme 
dhe jo te rrezikshme e gjitha brenda limiteve te lejuara nga 
legjislacioni ne fuqi. Dhenien e asistences dhe konsulences 
teknike profesionale, perfshire edhe ate te hartimit te 
mendimeve dhe studimeve tregtare, ne sektoret qe sipas 
pikave te lartpermendura, formojne nje objekt social paresor 
te kesaj shoqerie. Aktiviteti i asistences, te konsulences dhe i 
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marketingut ambjental dhe arkeologjike qe do te kryhen ne 
favor te subjekteve juridik publik privat qe ndodhen si ne 
Shqiperi ashtu edhe ne vende te trete.
IVANO TONOLI10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 12/06/2019                Deri: 12/06/2024
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

CARLO CORRUBOLO12. Administratori/ët
12.1 Afati i emërimit                Nga: 12/06/2019                Deri: 12/06/2024

13. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 
parashikimet ligjore
13.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

14. Ortakët IVANOTONOLI
14.1 Vlera e kapitalit                Para: 50.000,00                Natyre: 
14.2 Numri i pjesëve 1,00
14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 50,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
15. Ortakët CARLOCORRUBOLO

15.1 Vlera e kapitalit                Para: 50.000,00                Natyre: 
15.2 Numri i pjesëve 1,00
15.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 50,00

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

17. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht

Emri Tregtar: WASTE TRADING SH.P.K.
E-Mail: alzor74@gmail.com  
Telefon: 0675135382 003917217602 

18. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Akti i themelimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=893FD420-E83F-4656-A8B2-12686807986F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A34C0D99-5DCF-4294-8A3C-414203F93305
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Dokumenti i autorizimit

Regjistrimi Fillestar: CN-228084-06-19

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë: 21/10/2019 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7D492EEF-89E4-4ECA-9BC9-ACA75867F65C

