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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) M02928803C

2. Data e Regjistrimit 28/05/2020
3. Emri i Subjektit "Agro Dupi"
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 19/05/2020
6. Kohëzgjatja                  Nga: 19/05/2020

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane  Helmes HELMES Zona kadastrale nr 3939, me nr 
Pasurie 447/5,Fshati Zikularaj, Komuna Helmes,Kavaje. 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 3,00
9. Objekti i aktivitetit Prodhimi e frutave perimeve ne fushe te hapur dhe ne sera. 

Import eksport e tregetim me shumice  dhe pakice te fruta 
perimeve si dhe mallrave te ndryshem ushqimore, 
mjekesore,industriale te perdorimit te gjere  brenda dhe 
jashte vendit. Haje e dhomave frigoriferike per konservimin 
dhe tregtimin e frtutave perimeve.Ndertimin, investimin, 
rikostuksionin e godinave civile, industriale,turistike 
bujqesore,serave,ujesjellesave  e kanalizime,rrugeve,veprave 
te ndryshme te artit ne fushen e ndertimit etj. Hapjen e 
agjensive imobiliare dhe komisionere per shitblerjen dhe 
dhenjen me qera te pasurive te luajtshme dhe te paluajtshme 
brenda dhe jashte vendit.Transport kombetar dhe 
nderkombetar mallrash dhe udhetaresh kontroll mallrash 
leasing.Hoteleri,Bar-Restorant e turizem.Import-
eksport,tregtim herbicide,pesticide,insekticide,pleh 
gjethor,plehra kimike,produkte te tjera per mbrojtjen dhe 
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ushqimin e bimeve.

Altin Dupi10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit                Nga: 19/05/2020                Deri: 19/05/2025

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

Armando Dupi12. Administratori/ët
12.1 Afati i emërimit                Nga: 19/05/2020                Deri: 19/05/2025

13. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 
parashikimet ligjore
13.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

14. Ortakët AltinDupi
14.1 Vlera e kapitalit                Para: 33.333,00                Natyre: 
14.2 Numri i pjesëve 1,00
14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 33,33

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
15. Ortakët AfrimDupi

15.1 Vlera e kapitalit                Para: 33.333,00                Natyre: 
15.2 Numri i pjesëve 1,00
15.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 33,33

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
16. Ortakët ArmandoDupi

16.1 Vlera e kapitalit                Para: 33.334,00                Natyre: 
16.2 Numri i pjesëve 1,00
16.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 33,34

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
17. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit
18. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht Emri Tregtar: "Agro Dupi"
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E-Mail: dupifrut@gmail.com  
Telefon: 0692020113  

19. 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)
Akti i themelimit

Regjistrimi Fillestar: CN-509611-05-20

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë: 15/07/2020 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=241B8255-F771-449B-BAD0-0AC1F8789C82
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=897A7619-4D30-4D21-B54D-0C1BFA77AD5F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BA7EE97D-7B3A-4C83-9C0B-87C61251EAE8

