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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) J61819008Q

2. Data e Regjistrimit 22/06/1995
3. Emri i Subjektit PRESTIGJ
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 19/06/1995
6. Kohëzgjatja                  Nga: 19/06/1995
7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE RAJ HEKURUDHOR 

5.500.000,008. Kapitali
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 5.500,00

9. Objekti i aktivitetit Import-eksport, tregtim  te artikujve industriale, artizanale, 
prodhime ushqimore, embelsira, verera, likerna, pije ne 
pergjithesi, prodhime bujqesore e blegtorale, makinerite e 
sektoreve te industrise, artizanatit, tregtise, bujqesise, 
blegtorise dhe pjeset e tyre te kembimint etj. Transformimin 
dhe prodhimin e perpunimin e produkteve ushqimore, 
bujqesore e blegtorale. Transportin e ketyre artikujve te 
transformuar ose origjinale. Marrje persiper e kontratave te 
komisionerit  per blerje, shitje dhe transport te artikujve 
origjinale dhe te transformuar. Realizimin dhe drejtimin e 
aktiviteteve industriale, vecanerisht ne sektoret e ndertimit, 
metal mekanik, turistiko hoteleri, ushqimore, tekstili, kepuce, 
manifakture ne pergjithesi. Kryerjen e operacioneve per 
pasuri te tundshme dhe te patundshme ose financiare qe i 
shikon oportune per zhvillimin  e aktivitetit te saj shoqeror. 
Te marre pjese dhe te investoje ne shoqeri  te tjera ne 
sektorin e prodhimint dhe te sherbimit  dhe te tregtise, 
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brenda dhe jashte territorit shqiptar. Dhenien dhe kerkimin  e 
financimeve publike, private ose persona fizike, juridike, 
kombetar ose nderkombetar  si dhe leshimin e pranimin  e 
garancive qe perfshihen ne aktivitetin e saj.
Esmeralda Balluku10. Likudatori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 25/05/2016                Deri: 
11. Ortakët KritonPapa

11.1 Vlera e kapitalit                Para: 660.000,00                Natyre: 
11.2 Numri i pjesëve 660,00
11.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 12,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
12. Ortakët DarioCapannelli

12.1 Vlera e kapitalit                Para: 1.100.000,00                Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 1.100,00
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 20,00

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

13.1 Vlera e kapitalit                Para: 220.000,00                Natyre: 
13.2 Numri i pjesëve 220,00
13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 4,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
14. Ortakët FerdinandXhakolli

14.1 Vlera e kapitalit                Para: 660.000,00                Natyre: 
14.2 Numri i pjesëve 660,00
14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 12,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
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15. Ortakët FernandoPierluca
15.1 Vlera e kapitalit                Para: 825.000,00                Natyre: 
15.2 Numri i pjesëve 825,00
15.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 15,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
16. Ortakët EzioCapannelli

16.1 Vlera e kapitalit                Para: 275.000,00                Natyre: 
16.2 Numri i pjesëve 275,00
16.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 5,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
17. Ortakët RolandoSpadini

17.1 Vlera e kapitalit                Para: 1.100.000,00                Natyre: 
17.2 Numri i pjesëve 1.100,00
17.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 20,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
18. Ortakët PandiCarapuli

18.1 Vlera e kapitalit                Para: 660.000,00                Natyre: 
18.2 Numri i pjesëve 660,00
18.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 12,00

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

20. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht Emri Tregtar: PRESTIGJ

21. Statusi: Çregjistruar
Lista e Dokumenteve:
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Regjistrimi Fillestar: CN-034413-09-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

1. 22/06
/1995

Numri i Vendimit:11310, Gjykata:Tirane
1-Data e regjistrimit: 22.06.1995                                              2-Emri i subjektit: "P R E S 
T I GJ" 3-Forma ligjore: sh.p.k 4-Data e themelimit: 19.06.1995 5-Kohezgjatja: pa afat 6-
Kapitali themeltar: 5.500.000 7-Selia: Rruga "Ferit Xhajko", Pallati 61, Shkalla 2, ap. 15 8-
Objekti: Import-eksport, tregtim  te artikujve industriale, artizanale, prodhime ushqimore, 
embelsira, verera, likerna, pije ne pergjithesi, prodhime bujqesore e blegtorale, makinerite 
e sektoreve te industrise, artizanatit, tregtise, bujqesise, blegtorise dhe pjeset e tyre te 
kembimint etj. Transformimin dhe prodhimin e perpunimin e produkteve ushqimore, 
bujqesore e blegtorale. Transportin e ketyre artikujve te transformuar ose origjinale. Marrje 
persiper e kontratave te komisionerit  per blerje, shitje dhe transport te artikujve origjinale 
dhe te transformuar. Realizimin dhe drejtimin e aktiviteteve industriale, vecanerisht ne 
sektoret e ndertimit, metal mekanik, turistiko hoteleri, ushqimore, tekstili, kepuce, 
manifakture ne pergjithesi. Kryerjen e operacioneve per pasuri te tundshme dhe te 
patundshme ose financiare qe i shikon oportune per zhvillimin  e aktivitetit te saj shoqeror. 
Te marre pjese dhe te investoje ne shoqeri  te tjera ne sektorin e prodhimint dhe te 
sherbimit  dhe te tregtise, brenda dhe jashte territorit shqiptar. Dhenien dhe kerkimin  e 
financimeve publike, private ose persona fizike, juridike, kombetar ose nderkombetar  si 
dhe leshimin e pranimin  e garancive qe perfshihen ne aktivitetin e saj. 9-Perfaqesuesi 
ligjor: Ferdinand Xhakolli 10-Ortaket: Ferdinand Xhakolli, Pandi Carapuli, Kriton Papa, 
Oltion Leka, Rolando Spadini, Dario Capannelli, Fernando Pierluca, Ezio Capannelli

Lista e Dokumenteve:
R-Mix-EM-01-November- (56).pdf

19/07/2016 Numri i ceshtjes: CN-825297-07-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i  Vendimit date 25.05.2016, ku eshte vendosur 
fillimi i procedures se likujdimit dhe caktimi i likujduesit si dhe njoftimit date 17.05.2016 , 
procesverbalit te mbledhjes se asamblese date 25.05,2016.
Statusit ishte            ("Aktiv")          u be            ("Shoqeri ne Likuidim e Siper")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte larguar administratori:            ("Ferdinand Xhakolli")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek likuiduesit:

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5A0BCDC8-ECDB-4B08-B2E6-01BE4C4267C0


5

eshte shtuar likuiduesi:            ("Esmeralda Balluku")                      Nga data 
"25/05/2016

Lista e Dokumenteve:
Vendim i Ortakut per caktimin e Likujdatorit

03/09/2018 Numri i ceshtjes: CN-868731-07-18
Statusit ishte            ("Shoqeri ne Likuidim e Siper")          u be            ("Çregjistruar")         

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendimi i ortakeve per miratimin e aktiti te likujdimit
Akti i Likujdimit

Datë: 29/12/2018 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DAB2FF8C-CA10-4C34-A2D0-93AF22E4C5AC
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1CDD4351-B22C-48C9-9375-222BEFF3417D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2C7DB07B-301F-4940-A8B3-4D88221D7E8F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8EED3D9B-6EB9-428E-8493-F243FF928853

