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)
2. Data e Regjistrimit

L51616023Q
16/04/2015

3. Emri i Subjektit

E&E INVESTMENT

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

06/04/2015

6. Kohëzgjatja

Nga: 06/04/2015
Tirane Tirane TIRANE Njesia Bashkiake Nr.5, Rruga
"Abdyl Frasheri", Ndertesa Nr.31/7, Kati 5
50.000,00

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri
8. Kapitali
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave
9. Objekti i aktivitetit

10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit

1,00
Shoqeria do te operoj ne fushen e perqendrimit te
investimeve kapitale qofshin keto ne cash apo natyre si
kontribut i Ortakut apo mobilizime nga te trete me qellimin
aktivitetin tregtar dhe efektiv te tyre. Pjese e aktivitetit te
shoqerise do jete edhe, perpunimi, instalimi, prodhimi i
mallrave industriale, shrebime te punimeve per
infrastrukturen ndertimore, energjitike, sherbime te agjentit,
subagjentit ne shitje blerje pasurie te luajtshme dhe te
paluajtshem dhe brokerit per mardhenie kontraktimi midis
paleve dhe mardhenie financiare, leasing, qeradhenieqeramarrje, konsulence, marketing, export-import, sherbime
transporti per nevoja te veta dhe per te trete si dhe cdo
aktivitet te lejuar nga ligji.
Arben Taipi
Nga: 06/04/2015

Deri: 06/04/2020
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11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
12. Ortakët

ArbenTaipi

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 50.000,00

12.2 Numri i pjesëve

1,00

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

100,00

Natyre:

- 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: E&E INVESTMENT
E-Mail: zeqaj.altin@gmail.com
Telefon: 0666099990
Të Tjera: Kapitali i shoqerise eshte ne euro.

15. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Dokumenti i autorizimit
Regjistrimi Fillestar: CN-002933-04-15

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
28/07/2016

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-849805-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi pasqyrave financiare i vitit 2015.
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

19/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-383010-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
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FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2016.
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
30/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-884846-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i bilancit per vitin 2017
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

Datë: 15/12/2018

____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)
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