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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) L71416017O

2. Data e Regjistrimit 16/02/2017
3. Emri i Subjektit Step By Step
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 15/02/2017
6. Kohëzgjatja                  Nga: 15/02/201715/02/2022

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri
Tirane Tirane  TIRANE Njësia Bashkiake Nr.7, Rruga 
Muhamet Gjollesha, Vila III Kate, Kati III-të, mbrapa 
Qendrës Shëndetësore Nr.9 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 3,00
9. Objekti i aktivitetit Faqe Interneti.Rreklama Offline (logo, printime).Spote 

Online. Publikime. Sherbime Marketingu - Ndermejtesim 
dhe Tregetim - zhvillim mirembajtje website. Sherbime ne 
shtepi, biznese : elektricist, hidraulik, marangoz, bojaxhi, 
pastrues, bahcevan, shofer, siguri fizike, siguri objekti. 
Servis, lavazh, karotrec, sigurim dhe kolaudim i makinave, si 
dhe te gjitha sherbimet e lidhura me mjetet motorike. 
Organizim evente familjare, kulturore, artistike, konferenca 
workshop, seminare. Import eksport, tregti me shumice dhe 
pakice, transport brenda dhe jashte vendit,shit-blerje online. 
Punime gipsi, shtrim parketi dhe pllakash, rikonstruktime, 
punime murature, gomisteri.
Julian Hima10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 15/02/2017                Deri: 15/02/2022
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët ArjanHima
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 31.000,00                Natyre: 



2

12.2 Numri i pjesëve 1,00
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 31,00

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

13.1 Vlera e kapitalit                Para: 38.000,00                Natyre: 
13.2 Numri i pjesëve 1,00
13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 38,00

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

14.1 Vlera e kapitalit                Para: 31.000,00                Natyre: 
14.2 Numri i pjesëve 1,00
14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 31,00

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

16. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht
Emri Tregtar: Step By Step
Telefon: 0696122298  

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

Regjistrimi Fillestar: CN-158806-02-17

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

05/10/2017 Numri i ceshtjes: CN-496564-10-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Vendimit te Asamblese dt. 03.10.2017, ku vendosi 
: Ndryshimin e objektit te veprimtarise. 
Objekti ishte            ("Faqe Interneti.Rreklama Offline (logo, printime).Spote Online. 
Publikime. Sherbime Marketingu - Ndermejtesim dhe Tregetim - zhvillim mirembajtje 
website. Sherbime ne shtepi, biznese : elektricist, hidraulik, marangoz, bojaxhi, pastrues, 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=667CDE6B-0708-46B0-9600-199E27C69C8F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5410D6FA-50D8-4F8C-BDF6-49E7CDDA3899
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EE5EAE6A-3328-4DA9-BBA3-A36140BC645B
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bahcevan, shofer, siguri fizike, siguri objekti. Servis, lavazh, karotrec, sigurim dhe 
kolaudim i makinave, si dhe te gjitha sherbimet e lidhura me mjetet motorike. Organizim 
evente familjare, kulturore, artistike, konferenca workshop, seminare. Import eksport, 
tregti me shumice dhe pakice, transport brenda dhe jashte vendit,shit-blerje online. ")          
u be            ("Faqe Interneti.Rreklama Offline (logo, printime).Spote Online. 
Publikime. Sherbime Marketingu - Ndermejtesim dhe Tregetim - zhvillim 
mirembajtje website. Sherbime ne shtepi, biznese : elektricist, hidraulik, marangoz, 
bojaxhi, pastrues, bahcevan, shofer, siguri fizike, siguri objekti. Servis, lavazh, 
karotrec, sigurim dhe kolaudim i makinave, si dhe te gjitha sherbimet e lidhura me 
mjetet motorike. Organizim evente familjare, kulturore, artistike, konferenca 
workshop, seminare. Import eksport, tregti me shumice dhe pakice, transport brenda 
dhe jashte vendit,shit-blerje online. Punime gipsi, shtrim parketi dhe pllakash, 
rikonstruktime, punime murature, gomisteri.")         

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 
paguar)

23/04/2018 Numri i ceshtjes: CN-750449-04-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve date 
20.04.2018 ku eshte vendosur: Pushim i perkohshem i aktivitetit nga data 20.04.2018 – pa 
afat.
Statusit ishte            ("Aktiv")          u be            ("Pezulluar")         

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

Datë: 25/01/2023 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FFB47012-66CB-48FD-AF37-573D88CF3878
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7C8402C3-F979-4D1A-9BA8-878813B73297
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1D10477E-A7FE-4E38-80AE-DD4CD2DE7C78
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1D10477E-A7FE-4E38-80AE-DD4CD2DE7C78
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=553CD1AE-F791-45EE-A431-81EB9BFFAD28

