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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) L81312005P

2. Data e Regjistrimit 12/01/2018
3. Emri i Subjektit VAL - GD
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 09/01/2018
6. Kohëzgjatja                  Nga: 09/01/2018

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri
Tirane  Berzhite IBE Njesia Administrative Berzhite, Rruga 
Tirane Elbasan, Km 18, Fshati Ibe, Nr.pasurie 44/13, Zona 
Kadastrale 1977, vol 4, fq.21. 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit Ne fushen e prodhimeve te drurit, tregtim me shumice e 

pakice te ketyre prodhimeve lendeve te para per prodhim 
druri, tregetim lendesh drusore, im¬port eksport,punimi i 
vilave te drurit, si dhe cdo veprimtari tjeter qe ka lidhje me 
lendet drusore. Ndertim te banesave civile, industriale, 
monumentale, kompletim te impianteve dhe perfundim te 
tyre; vepra restaurimi; ndertim te asfaltit; te aeroporteve dhe 
hekurudhave; te galerive; te urave, te digave, vepra speciale 
te betonuara, punime hekurudhore, punime hidraulike; 
ujesjellesi; gazsjellsi; vajgursjellsin, mbrojtjeje dhe 
sistemime hidraulike, agrare, pyjore, punime detare dhe te 
portit, impiante te mbareshtrimit, te pastrimit te ujit te 
pijshem, realizimit te impianteve te trajtimit te plehrave; 
realizimit te impianteve teknologjike dhe speciale per 
ndertimin, realizimin e karpenterise metalike; realizimin e 
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impianteve per prodhimin dhe shperndarjen e energjise; 
zbulime; eksplorime te nentruallit, rregullim te terreneve dhe 
shpim pusesh. Shoqeria do te kryeje pune per ndarjen ne 
parcela dhe te urbanizimit ne pergjithesi, projektimit, 
llogaritjeve statike, drejtim punesh si dhe te veproje si 
koordinuese teknike dhe administrative me sipermarrje te 
tjera; te tregtoje dhe te prodhoje me shumice detale te 
cfaredo lloj materiali ne pergjithesi per ndertimin; sjelljen e 
pajisjeve, dhe   atrecaturave   per  kantiere,   te   kryeje   
blerjen,   shitjen,   ndertimin: administrimin dhe shkembimin 
e pasurise se palevizshme. Ajo mund te kryeje,  pervec te 
gjitha veprimeve tregtare, financiare dhe kreditore, te 
tundshme dhe te patundshme, edhe qiramarrjen nese eshte e 
nevojshme dhe e mundshme per vazhdimin dhe realizimin e 
qellimit te shoqerise. Dhenie ambientesh e objektesh me 
qira, si pasuri te luajtshme edhe te paluajtshme. Blerje-shitje 
pasuri te paluajtshme e te luajtshme.Veprimtari tregtare ne 
fushen e ushqimit social, hoteleri, turizem, shitje materiale 
ndertimi. Import-export dhe tregti me shumice dhe pakice i 
te gjitha mallrave industriale, ushqimore, elektroshtepiake, 
mekanike dhe elektromekanike, pajisje telekomunikacioni, 
automjeteve, pjese kembimi per automjete, pajisje elektrike, 
hidraulike dhe duralumini, pajisje hidrosanitare, prodhime 
bujqesore e blegtorale, te sinjalistikes rrugore, si dhe cdo lloj 
malli/produkti tjeter te lejuar nga legjislacioni shqiptar dhe 
nderkombetar. Menaxhimin per llogari te vet dhe / ose te te 
treteve te rrjeteve ose zinxhireve te hoteleve, apartamenteve 
per pushime, restoranteve, bareve dhe snack bareve, picerive, 
bareve rosticeri, pasticerive dhe dyqaneve te bukes, picerive, 
fast food-ve, garni (hotele vetem me sherbim mengjezi), 
strehave malore, kampingjeve, piano bar, diskove, lokaleve 
te nates, lokaleve argetuese, sallave te lojrave, diskove pub, 
rezidencave turistike hotelerish dhe ne pergjithesi ushtrime 
pub¬like ne fushen e sherbimit dhe te sektorit hoteleri 
turizem, te organizuara dhe te lidhura duke perdorur menyra 
te tilla si franchising (praktika te perdorimit te modeleve te 
sukseshme te bisnesit), aleanca strategjike dhe tregtare, 
filiale (ortakerite), partneritete, sipermarrje te perbashketa 
dhe cdo mjet te mundshem qe finalizojne krijimin e rrjeteve 
apo grupeve te kompanive ne nivel kombetar dhe 
nderkombetar. Ofrimi i sherbimeve ne fushen e pasurive te 
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luajteshme dhe te paluajteshme, vleresimin e pasurive te 
paluajshme, sherbime konsulence dhe tregtare si dhe 
perfaqesim te te treteve ne fushen e pasurive te luajteshme 
apo te paluajshme, ndermjetesim dhe shitje me shumice 
dhepakice, etj.
Valter Harizi10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 09/01/2018                Deri: 09/01/2023
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët ValterHarizi
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 100.000,00                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: VAL - GD
Telefon: 0684048101  

15. Statusi: Aktiv
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)

Regjistrimi Fillestar: CN-622134-01-18

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=32DA39B8-D3AA-4232-B3D6-1A8679E93654
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5A0BB478-4DE9-455E-A0EA-E7C8FE44E7B3
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