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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) M02115007M

2. Data e Regjistrimit 15/09/2020
3. Emri i Subjektit DINOSTEK
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 14/09/2020
6. Kohëzgjatja                  Nga: 14/09/2020

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Rruga "Leonard Frroku", kompleksi 
Green City, Astir 
100,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit Shoqeria ka per objekt kryerjen e aktiviteteve tregtare ne 

perputhje me legjislacionin shqiptar ne fuqi.Ne menyre me 
specifike, aktiviteti baze i kesaj Shoqerie do te jete: " Krijimi 
,zhvillimi dhe implementimi i zgjidhjeve dixhitale per 
tregtine elektronike. Bashkepuntoret tane te gjithe te 
vendosur ne territorin e Republikes se Shqiperise, krijojne , 
zhvillojne dhe ofrojne klienteve evropiane zgjidhje te 
shumta,marketing dhe teknika kreative. Bashkepuntoret 
punojne ne smart -working (pune ne kushte shtepie). Objekti 
i Shoqerise do te konsistoje ne:"Aktivitetin e agjencise dhe 
perfaqesimi tregtar, dizajn, marketing dhe programim; 
Aktivitet ne fushen e ofrimit te sherbimeve te ndryshme 
online me mundesi telefonimi per oferta te ndryshme; - 
Aktivitet kerkimor, perzgjedhje, orientim, trajnim dhe 
aktivitete menaxheriale dhe profesiona/e trajnimi me sisteme 
multimediale dhe sisteme ne largesi; Aktivitet ne fushen e 
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organizimit te seminareve, takime, konferenca, organizime te 
pergjithshme dhe aktiviteteve te promovimit te imazhit. 
Aktivitet ne fushen e marketingut ne Web. Aktivitet ne 
fushen e tregtise elektronike edhe per llogari te paleve te 
treta,te sherbimeve te komunikimit qe rrjedhin nga zhvillimi 
i teknologjive; Vleresimin strategjik mjedisor; Perdorimi i 
sistemeve kompjuterike ne fushen e studimit dhe kontrollit, 
Perdorimi i sistemeve te informacionit territorial (GIS). 
Shoqeria mund te marre pjese ne cilesine e ortakut apo te 
aksionerit ne shoqeri te tjera tregtare me objekt te njejte ose 
te ndryshem. Ne perputhje me legjislacionin Shqiptar, ne 
menyre qe te arrije objektin e lartpermendur, shoqeria 
mundet gjithashtu: Te kryeje çdo transanksion lidhur me 
asetet e luajtshme ose pasurite e paluajtshme, vendosja e 
pengjeve, hipotekes, barreve si dhe aktivitete te cilat mund te 
konsiderohen te nevojshme per te arritur aktivitetin e 
Shoqerise. Gjithashtu shoqeria mund te kryeje aktivitete te 
tjera te cilat nuk ndalohen nga ligji ne fuqi, te vlefshme dhe 
me interes per shoqerine, me ane te pajisjes me licensat e 
nevojshme.
NICOLA BARBANERA10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 14/09/2020                Deri: 14/09/2025
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët NICOLABARBANERA
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 100,00                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: DINOSTEK
E-Mail: info@dinostek.com  
Telefon: 0696024144  

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

Regjistrimi Fillestar: CN-588159-09-20

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë: 16/09/2020 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=13364EE1-438F-4068-BA31-247E358F4EA4
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6375F0ED-A387-4715-81ED-3CB7AE967E5E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A7B0CAEB-39ED-4EDC-9B9B-45E5A618C1AC

