EKSTRAKT 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

L91612504B
12/04/2019

3. Emri i Subjektit

AL.PL GROUP

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

10/04/2019

6. Kohëzgjatja

Nga: 10/04/2019
Durres Durres DURRES Lagjja 14, Autostrada Durrës Tiranë, Km.1, Kapanon me Nr.Pasurie 1/514/ND, Zona
Kadastrale 8515
100.000,00

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

2,00
Krijim, zhvillim zyra ndërmjetësimi për pasuritë e
paluajtshme nëpërmjet nënshkrimit të kontratave të veçanta,
aktivitet ndërmjetësimi për pasuritë e paluajtshme, agjensi
imobiliare. Shoqëria mund të kryejë gjithashtu të gjitha
operacionet tregtare mbi pasuritë të luajtshme dhe të
paluajtshme që do të vlerësohen të nevojshme apo të
dobishme për realizimin e objektit të shoqërisë si dhe të blejë
pjesëmarrje në kapitalin themeltar të shoqërive të tjera.
Gjithashtu brenda kufijve të përcaktuar nga ligji mund të
leshoje garanci, letra dëmshpërblimi dhe çdo garanci tjetër
reale. Sipërmarrje, projektim dhe zbatim i objekteve civile e
industriale. Prodhim parafabrikatesh, elemetësh të gatshëm,
skela bazamente të realizuara si elementë bazë ose ndihmës.
Zhvillim, kreditim, financim e sigurim i projekteve dhe
veprave ndërtimore me karakter civil dhe industrial. Ngritje,
ndërtim, lartësim ose shndërrim i çdo lloj ndërtese, vepre ose
makineri të nevojshme që i ndihmojnë dhe shërbejnë
nevojave të shoqërisë. Marrjen pjesë në panaire kombëtare
dhe ndërkombëtare, që kanë të bëjnë me çeljen dhe
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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

zhvillimin e biznesit, në fushën e ndërtimit dhe të
teknologjisë bashkëkohore të tij, me qëllim jo vetëm
ekspozimin e gamës së prodhimeve ndërtimore të firmës por
dhe për të mundësuar arritjen e marrëveshjeve kontraktore
me persona juridik vendas dhe të huaj për zgjerimin apo
kooperimin e aktivitetit të përbashkët tregtar me to, si dhe
pjesëmarrje në tendera brenda e jashtë vendit. Import,
eksport, tregti të artikujve të ndryshëm brenda dhe jashtë
vendit.
Dalip Xhelilaj
Nga: 10/04/2019

DalipXhelilaj

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 50.000,00

12.2 Numri i pjesëve

1,00

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

50,00

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

Deri: 10/04/2024

Natyre:

Izabela DorotaSmardz

13.1 Vlera e kapitalit

Para: 50.000,00

13.2 Numri i pjesëve

1,00

13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

50,00

Natyre:

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse
zotëron kuotën si përfaqësues)
14. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit
15. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht
16. Statusi:

Emri Tregtar: AL.PL GROUP
E-Mail: xhelilaj.dalip@gmail.com
Telefon: 0698565077
Aktiv
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Datë: 02/07/2019

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