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

L86707201P
07/05/2018

3. Emri i Subjektit

" MDN INVESTIMENT "

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

03/05/2018

6. Kohëzgjatja

Nga: 03/05/2018
Vlore Vlore VLORE Lagjja Pavaresia, Rajoni Nr.2, Pallati
"Hanxhari dhe Breshani", Kati II, Bulevardi Ismail Qemali.
100.000,00

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

1,00
Projektimi,financimi,ndertimi ,kryerja,funksionimi si dhe
menaxhimi i Aeroportit Nderkombetar,i cili perfshin nder te
tjera;Marrjen ne pronesi nga shoqeria te Terminalit te
Ri,Zyrave te reja te Administrimit,Qendres se Re te
Ngarkeses Ajrore,Pajisjeve te Reja te karburantit,rruges se re
te hyrjes se Ures se Re(‘Mjediset e reja”)dhe zoterimi dhe
ushtrimi i Uzufruktit nga shoqeria ne lidhje me zonen e
konçesionit,etj.Ofrimin e sherbimeve te transportit te
udhetareve Brenda dhe jashte vendit.Transport rrugor
nderkombetar udhetaresh me autobus.Agjensi transporti
nderkombetar
udhetaresh.Agjensi
turistike.Ekspertize,konsulence
tekniko-ekonomike
ne
veprimtarine e transportit rrugor.Sherbim taksi.Zhvillimin e
aktiviteteve te publikimit dhe reklamimit lidhur me
veprimtarine e mesiperme.Sherbime funerale.Investime ne
fushen e sherbimeve te turizmit.Ngritje dhe administrim i
bareve,restoranteve,hotelerive,si dhe aktivitete te tjera
ndihmese te ndervarura apo ne funksion te aktivitetetit te
mesiperm.Aktivitet ne fushen e transportit te personave dhe
te mallrave te spedicionit per vete dhe per llogari te te
treteve.Projektimi
dhe
zbatimi,ndertime
civile
1

turistike,bujqesore,ujesjelles,kanalizime,rikonstruksione
godinash civile dhe ekonomike,prodhim dhe tregtim te
materialeve te ndertimit,blerje dhe shitje te mjeteve te
ndryshme,transport
,mallrash,agjensi
kambizmi,agjensi
turistike,etj.
Sinan Idrizi

10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit

Nga: 03/05/2018

11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
12. Ortakët

Deri: 03/05/2023

SinanIdrizi

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 100.000,00

12.2 Numri i pjesëve

1,00

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

100,00

Natyre:

- 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: " MDN INVESTIMENT "
Telefon: 0697012356

15. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Akti i themelimit
Regjistrimi Fillestar: CN-769259-05-18

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit

Datë: 07/06/2018

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

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