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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) L81620019L

2. Data e Regjistrimit 20/04/2018
3. Emri i Subjektit AS Venture Capital
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 13/04/2018
6. Kohëzgjatja                  Nga: 13/04/2018

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Rruga Dervish Hima, Nr. 1, Ada 
Tower, Tirane 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit Shoqeria do te kete per objekt te aktivitetit kryerjen e cdo 

veprimtarie te lejuar nga ligji dhe/ose pjesemarrjen ne cdo 
veprimtari apo aktivitet te ligjshem qe mund te kryeje nje 
shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e krijuar ne baze te 
legjislacionit shqiptar, sic mund te ndryshohet here pas here. 
Aktiviteti i Shoqerise do te konsistoje kryesisht ne: Kryerjen 
e aktivitetit ne fushen e ndermjetsimit tregtar; Komisionere 
te perqendrimit te investimeve kapitale te cdo natyre me 
kontribut te Ortakut apo mobilizime nga te trete. Sherbime 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; 
Perfaqesimin e shoqerive te ndryshme te huaja ne territorin e 
shqiperise sipas autorizimeve perkatese te pajisura prej tyre; 
Import ekporte per mallra te ndryshme per nevoja te 
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ushtrimit te aktivitetit te shoqerise; Ndermjetesime dhe 
pjesemarrje ne shoqeri te tjera. Investime ne shoqeri tregtare 
perfshire investime ne kapitalin e tyre. Ne pergjithesi, 
kryerjen e cdo veprimtarie tregtare, industriale apo 
transaksioni me pasurite e luajtshme dhe te paluajtshme qe 
lidhen me objektin e lartpermendur te shoqerise. 
Anisa Skëndaj10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 13/04/2018                Deri: 13/04/2023
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët AnisaSkëndaj
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 100.000,00                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: AS Venture Capital
Telefon: 045600008  

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

Regjistrimi Fillestar: CN-743115-04-18

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1AF5A1DF-325A-4D28-97B5-2B50A0B7D663
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B0BD0494-9568-4B5C-99E9-9C88FC53225D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4A181464-0E62-43E4-A7A1-C39497FB5FCC
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0823B7BE-2065-4723-8AC8-FC04A466B208
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Datë: 30/12/2018 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)


