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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) M02108502N

2. Data e Regjistrimit 08/09/2020
3. Emri i Subjektit Bioofficina
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 03/09/2020
6. Kohëzgjatja                  Nga: 03/09/2020

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri
Durres  Ishem LALEZ Gjiri i Lalezit, Kompleksi Lura 2, 
ndertese dy kateshe zona kadastrale 2375, me numer pasurie 
169/38+1-8 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit Prodhimin e produkteve kozmetike , Paketimin , Tregtimin e 

Produkteve Kozmetike , Prodhimi i vajrave esenciale 
.Prodhimin e produkteve kozmetike , vajrave esencial , 
produkteve te tjera per kujdesin e lekures . Blerje shitje me 
shumice e pakice te produkteve kozmetike,pajisje 
parukerie.Tregtim me shumice dhe pakice e import-eksport 
te artikujvekozmetike dhe estetke .Me qëllim arritjen e 
objektit të saj, shoqëria me vendim të organit kompetent, 
mund të zotëroje në mënyre të drejtpërdrejte apo të tërthortë 
pjesëmarrje në shoqëri apo ndërmarrje të tjera, shqiptare apo 
të huaja, të cilat kanë objekt të njëjtë, të ngjashëm apo 
ndihmës me të. Pjesmarrja në shoqëri që për llojin e tyre nuk 
ofrojnë përgjegjësi të kufizuar, miratohet paraprakisht nga 
asambleja e ortakëve.  

10. Administratori/ët Arjodita Rraboshta



2

10.1 Afati i emërimit                Nga: 03/09/2020                Deri: 03/09/2025
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët ArjoditaRraboshta
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: Bioofficina
E-Mail: arjodita.must13@gmail.com  
Telefon: 0697090431  

15. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)

Regjistrimi Fillestar: CN-584285-09-20

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë: 09/09/2020 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9D8772AE-F4A4-4EFD-9C1C-511BCBA6E66A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=16CBA8FE-09B4-4586-A3FE-818E2C9120B6

