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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) M01331016D

2. Data e Regjistrimit 31/01/2020
3. Emri i Subjektit ERA  REAL  ESTATE  ALBANIA
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 30/01/2020
6. Kohëzgjatja                  Nga: 30/01/2020

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Rruga Nikolla Tupe, Ndertesa nr 3, 
kati 1, nr 1 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit Zhvillimi dhe operimi i zyrave te ndermjetesimit per pasurite 

e paluajtshme nepermjet nenshkrimit te nje kontrate te 
vecante Franchising; nenlicensimin franshizmarresve 
nepermjet dhenies se autorizimit per perdorimin e markes 
"ERA " dhe gjithe sistemit qe perbehet nga plane, mjete 
marketingu, procedura dhe teknika te administrimit te zyrave 
etj. ne perputhje me kushtet e parashikuara ne marreveshjen 
kuader franchising".Ne perputhje me legjislacionin shqiptar, 
per te arritur qellimin e lartpermendur, Shoqeria mund te 
kryeje: cdo transaksion ne lidhje me pasurite e luajtshme dhe 
te paluajtshme;cdo aktivitet tregtar, financiar, qira/leasing, 
hipotekim ose penglenie.Ne pergjithesi, Shoqeria mund te 
kryeje te gjitha aktivitetet e dobishme ose te nevojshme qe 
nuk ndalohen shprehimisht me ligj, me qellim realizimin e 
objektit te Shoqerise.   

10. Administratori/ët Kledia Stefani
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10.1 Afati i emërimit                Nga: 30/01/2020                Deri: 30/01/2025
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

NOA ENERGY TRADE
               Para: 100.000,00                Natyre: 
1,00

12. Ortakët 
12.1 Vlera e kapitalit
12.2 Numri i pjesëve
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

100,00
12.4 Komente (nëse ka)

13. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

14. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht
E-Mail: k.stefani@eraalbania.com  
Telefon: 0672001616  

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

Regjistrimi Fillestar: CN-461806-01-20

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë: 19/02/2020 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A3BE4499-5FEC-4795-8673-5C5EEC93A1DE
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=11BD316C-B6EE-4F31-8EE8-9482582E1A25
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FA52B82C-46EA-4DA7-82B7-97D223520E9E

