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

L61502505A
02/03/2016

3. Emri i Subjektit

STAI PREFABBRICATI ALBANIA

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

08/02/2016

6. Kohëzgjatja

Nga: 08/02/2016
Durres Durres DURRES Lagjja 4, Rruga Egnatia, Pallati
Rajfi, Kati i dytë, Zona Kadastrale 8514, Nr.Pasurie 4/33
10.000,00

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

3,00
Aktivitet në fushën e ndërtimit, ndërtime civile dhe
industriale. Prodhim komponentë prej betoni, parafabrikate.
Import-eksport i tyre. Studime bëshmërie. Studime të
ndikimit në mjedis. Kërkime. Konsulencë. Planifikim.
Drejtim punimesh, supervision. Tregtimi me shumicë dhe me
pakicë i të gjitha produkteve për ndërtimin, pra të
ndërlidhura me aktivitetin vetjak dhe në veçanti materialeve
për ndërtimin e parafabrikateve. Tregtim me shumicë e
pakicë, import-eksport të artikujve të ndryshëm industrialë,
etj. Për të vetmin qëllim të arritjes së objektit të
lartpërmendur, shoqëria mund të blejë interesa, aksione,
pjesëmarrje të kapitalit, në shoqëri të tjera, konsorciume ose
kompani të cilat kanë objekte të ngjashëm apo analogë me të
vetin dhe të kryejë të gjitha veprimet komerciale, industriale,
financiare. Në veçanti, shoqëria, mund të marrë në pronësi,
uzufrukt ose qera, kompani ose degë kompanish që operojnë
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10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
12. Ortakët

në fushën e një ose më shumë prej veprimtarive të
mësipërme. Gjithmonë, për të vetmin qëllim të arritjes së
objektit të lartpërmendur, shoqëria mundet gjithashtu të japë
garanci, garanci mbi kreditë dhe depozitat, të lerë peng të
mira dhe vlera të tundshme, të vendosë garanci hipotekore
mbi të mirat e patundshme dhe të tundshme të regjistruara
dhe të vendosë në përgjithësi çdo garanci të mundshme reale
dhe personale. Të njëjtat garanci mund të vihen dhe në
interes të subjekteve të lidhura me të nga raporte ekonomike
ose pjesëmarrje, me përjashtim të të tjerëve.
Ardian Muka
Nga: 08/02/2016

ArdianMuka

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 1.250,00

12.2 Numri i pjesëve

1,00

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

12,50

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

Natyre:

ArtanDulaku

13.1 Vlera e kapitalit

Para: 1.250,00

13.2 Numri i pjesëve

1,00

13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

12,50

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse
zotëron kuotën si përfaqësues)
14. Ortakët
14.1 Vlera e kapitalit
14.2 Numri i pjesëve
14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

Deri: 08/02/2017

Natyre:

PREFABBRICATI INDUSTRIALI STAI S.R.L.
Para: 7.500,00

Natyre:

1,00
75,00

14.4 Komente (nëse ka)
15. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit
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16. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Emri Tregtar: STAI PREFABBRICATI ALBANIA
Telefon: 0682036020
Të Tjera: Kapitali i shoqërisë është i regjistruar në Euro

17. Statusi:
Pezulluar
Lista e Dokumenteve:
Akti i themelimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Regjistrimi Fillestar: CN-545574-02-16

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
24/02/2017

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-173777-02-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Kërkesës së Administratorit të Shoqërisë, datë
23.02.2017 ku është vendosur: Pezullim i aktivitetit të Shoqërisë, nga data 24.02.2017 – Pa
afat.
Statusit ishte
("Aktiv")
u be
("Pezulluar")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Kerkese per Pezullim Aktiviteti

Datë: 27/10/2018

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

3

