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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) M12528402F

2. Data e Regjistrimit 28/01/2021
3. Emri i Subjektit VITAL INVEST
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 27/01/2021
6. Kohëzgjatja                  Nga: 27/01/2021

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Fier Fier  FIER Lagjja Mbrostar Ferko, Fier, Zona 
Kadastrale 3980, Pasuria 16/31. 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit 1.IMPORT-EXPORT mallra te ndryshem. 2.Parkim 

Automjetesh. 3.Agjenci imobiliare. Krijim, zhvillim, zyra 
ndërmjetësimi per pasurite e paluajtshme nepermjet 
nënshkrimit të nje kontrate te veçante Franchising, aktivitet 
ndërmjetësimi per pasuritë e paluajtshme. 4. Aktivitet ne 
fushën e pasurive të patundshme, vlerësimin e pasurive te 
patundshme, te angazhohet ne shitjen me shumicë dhe pakice 
të çdo lloj pasurie dhe te hap dyqane, dege apo zyra po te 
jete e nevojshme per arritjen e qellimit te shoqerise. 
Menaxhim dhe administrim pronash dhe objektesh. 
Administrimin e bashkepronesise në prona dhe ndertesa. Per 
dhenien me qira, nen qira te ambienteve te ndryshme. 5. 
Aktivitet ne fushen e projektimit te godinave civile, 
mirembajtje dhe restaurim të objekteve te ndryshem. 6. 
Organizimi i eventeve, panaireve, publikime,reklama dhe 
fushata reklamuese, si dhe organizim tjeter artistik dhe 
televiziv te çdo forme. Konsulence financiare, ekonomike, 
juridike që ka lidhje me biznesin, me aktivitetet te ndryshme 
tregtare te personave fizik dhe juridik perfshire institucione 
financiare dhe ato shtetërore. 7. Ndërmjetësim ne lidhje me 
shitje të produkteve të ndryshme. 8. Investime ne fushën e 
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ndërtimit dhe tregtimit brenda dhe jashtë vendit te pasurive 
te pa luajtshme. 9. Transportim mallrash, shërbime te 
ndryshme te lidhura me këtë aktivitet. 10- Aktivitet ne 
fushen e pastrimit dhe higjenes se ambjenteve. 11. Sherbime 
ne fushen e hotelerise,Bar-Restorant, dhenie me qera e 
automjeteve dhe çdo sherbim tjeter ne fushen e turizmit. Bar- 
Kafe dhe artikuj te ndryshem te gatshem si cigare, pije 
alkolike, freskuese etj. 
Arbri Ferko10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 27/01/2021                Deri: 27/01/2026
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët ArbriFerko
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: VITAL INVEST
E-Mail: arbriferko@hotmail.com  
Telefon: 0694049449  

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

Regjistrimi Fillestar: CN-651220-01-21

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

17/06/2021 Numri i ceshtjes: CN-719731-06-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit date 14.6.2021 per ndryshim objekti 
veprimtarie
Objekti ishte            ("1.IMPORT-EXPORT mallra te ndryshem. 2.Parkim Automjetesh. 
3.Agjenci imobiliare. Krijim, zhvillim, zyra ndërmjetësimi per pasurite e paluajtshme 
nepermjet nënshkrimit të nje kontrate te veçante Franchising, aktivitet ndërmjetësimi per 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F9E730E0-5A84-48D1-8F53-0488CF8BE309
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=45695E18-7850-48B2-B35C-1F59DA8F7B80
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4A302898-680D-4F73-BB96-8E3216C58655
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pasuritë e paluajtshme. 4. Aktivitet ne fushën e pasurive të patundshme, vlerësimin e 
pasurive te patundshme, te angazhohet ne shitjen me shumicë dhe pakice të çdo lloj 
pasurie dhe te hap dyqane, dege apo zyra po te jete e nevojshme per arritjen e qellimit te 
shoqerise. Menaxhim dhe administrim pronash dhe objektesh. Administrimin e 
bashkepronesise në prona dhe ndertesa. Per dhenien me qira, nen qira te ambienteve te 
ndryshme. 5. Aktivitet ne fushen e projektimit te godinave civile, mirembajtje dhe restaurim 
të objekteve te ndryshem. 6. Organizimi i eventeve, panaireve, publikime,reklama dhe 
fushata reklamuese, si dhe organizim tjeter artistik dhe televiziv te çdo forme. Konsulence 
financiare, ekonomike, juridike që ka lidhje me biznesin, me aktivitetet te ndryshme 
tregtare te personave fizik dhe juridik perfshire institucione financiare dhe ato shtetërore. 
7. Ndërmjetësim ne lidhje me shitje të produkteve të ndryshme. 8. Investime ne fushën e 
ndërtimit dhe tregtimit brenda dhe jashtë vendit te pasurive te pa luajtshme. 9. 
Transportim mallrash, shërbime te ndryshme te lidhura me këtë aktivitet. 10- Aktivitet ne 
fushen e pastrimit dhe higjenes se ambjenteve. 11. Sherbime ne fushen e hotelerise,Bar-
Restorant, dhenie me qera e automjeteve dhe çdo sherbim tjeter ne fushen e turizmit. ")          
u be            ("1.IMPORT-EXPORT mallra te ndryshem. 2.Parkim Automjetesh. 
3.Agjenci imobiliare. Krijim, zhvillim, zyra ndërmjetësimi per pasurite e paluajtshme 
nepermjet nënshkrimit të nje kontrate te veçante Franchising, aktivitet 
ndërmjetësimi per pasuritë e paluajtshme. 4. Aktivitet ne fushën e pasurive të 
patundshme, vlerësimin e pasurive te patundshme, te angazhohet ne shitjen me 
shumicë dhe pakice të çdo lloj pasurie dhe te hap dyqane, dege apo zyra po te jete e 
nevojshme per arritjen e qellimit te shoqerise. Menaxhim dhe administrim pronash 
dhe objektesh. Administrimin e bashkepronesise në prona dhe ndertesa. Per dhenien 
me qira, nen qira te ambienteve te ndryshme. 5. Aktivitet ne fushen e projektimit te 
godinave civile, mirembajtje dhe restaurim të objekteve te ndryshem. 6. Organizimi i 
eventeve, panaireve, publikime,reklama dhe fushata reklamuese, si dhe organizim 
tjeter artistik dhe televiziv te çdo forme. Konsulence financiare, ekonomike, juridike 
që ka lidhje me biznesin, me aktivitetet te ndryshme tregtare te personave fizik dhe 
juridik perfshire institucione financiare dhe ato shtetërore. 7. Ndërmjetësim ne lidhje 
me shitje të produkteve të ndryshme. 8. Investime ne fushën e ndërtimit dhe tregtimit 
brenda dhe jashtë vendit te pasurive te pa luajtshme. 9. Transportim mallrash, 
shërbime te ndryshme te lidhura me këtë aktivitet. 10- Aktivitet ne fushen e pastrimit 
dhe higjenes se ambjenteve. 11. Sherbime ne fushen e hotelerise,Bar-Restorant, 
dhenie me qera e automjeteve dhe çdo sherbim tjeter ne fushen e turizmit. Bar- Kafe 
dhe artikuj te ndryshem te gatshem si cigare, pije alkolike, freskuese etj. ")         

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)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=91F55340-4C80-4284-8506-0E43A53228B0
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=AFD6CC04-DD9A-4165-845D-95DAD284EB1F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=17851473-24F9-4F3C-B586-B43CF78454C3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=17851473-24F9-4F3C-B586-B43CF78454C3
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Datë: 14/09/2021 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)


