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

L61502512F
02/03/2016

3. Emri i Subjektit

FISH PLANET

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

26/02/2016

6. Kohëzgjatja

Nga: 26/02/2016
Durres Durres DURRES Rruga Mikpritja Durrsake , Godina
nr. 30, Shkozet
10.147.500,00

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

10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit

2,00
Import eksport, perpunim, tregtim , me shumice e pakice e
te gjitha llojeve te produkteve te akuakultures detare dhe
tokesore. Hapja e ambienteve te bar restoranteve , hoteleri ,
ambienete per kryerjen e tregtimit te mallrave ushqimore
industrial dhe ato me origjine detare , si dhe hapje te
magazinave doganore , kongelator per ruajtjen e produkteve
ushqimore. Kerkim shkencor ne fushen e peshkimit .Hapje
agjensie detare dhe spedicionere. Perpunim aktiv te te gjitha
prodhimeve te detit importuara apo te mbledhura ne vend
.Ngritja dhe krijimi i qendrave te detit importuara apo te
mbledhura ne vend .Ngritja dhe krijimi i qendrave shkencore
dhe qendrave per realizimin e analizave te mallrave
ushqimore apo perbereseve ushqimor te importuara apo te
destinuara per eksport , si per produktet e konsumit ushqimor
nga njerezit , kafshet apo materialet e perberesit
industrial.Veprimtari ne fushen e agrikultures detare dhe
tokesore, prodhimi, mbareshtimi i te gjitha produkteve e
nenprodukteve ujore
Helidon Rruga
Nga: 29/05/2019

Deri: 29/05/2024
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11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
12. Ortakët

EglantinaGerveni

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 3.450.150,00

12.2 Numri i pjesëve

1,00

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

34,00

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

Natyre:

HelidonRruga

13.1 Vlera e kapitalit

Para: 6.697.350,00

13.2 Numri i pjesëve

1,00

13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

66,00

Natyre:

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse
zotëron kuotën si përfaqësues)
14. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit
15. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Vlore Himare HIMARE Fshati Kasolle, zona kadastrale
2806
Emri Tregtar: FISH PLANET
E-Mail: bledarli@live.it
Telefon: 0682000544

16. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Akti i themelimit
Dokumenti i autorizimit
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-574346-02-16

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
04/03/2016

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-583159-03-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve te shoqerise,
date 03.03.2016 per ndryshimin e objektit te aktivitetit te shoqerise.
Objekti ishte
("Import eksport, perpunim, tregtim , me shumice e pakice e te gjitha
llojeve te produkteve te akuakultures detare dhe tokesore. Hapja e ambienteve te bar
restoranteve , hoteleri , ambienete per kryerjen e tregtimit te mallrave ushqimore
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industrial dhe ato me origjine detare , si dhe hapje te magazinave doganore , kongelator
per ruajtjen e produkteve ushqimore. Kerkim shkencor ne fushen e peshkimit .Hapje
agjensie detare dhe spedicionere. Perpunim aktiv te te gjitha prodhimeve te detit
importuara apo te mbledhura ne vend .Ngritja dhe krijimi i qendrave te detit importuara
apo te mbledhura ne vend .Ngritja dhe krijimi i qendrave shkencore dhe qendrave per
realizimin e analizave te mallrave ushqimore apo perbereseve ushqimor te importuara apo
te destinuara per eksport , si per produktet e konsumit ushqimor nga njerezit , kafshet apo
materialet e perberesit industrial")
u be
("Import eksport, perpunim,
tregtim , me shumice e pakice e te gjitha llojeve te produkteve te akuakultures detare
dhe tokesore. Hapja e ambienteve te bar restoranteve , hoteleri , ambienete per
kryerjen e tregtimit te mallrave ushqimore industrial dhe ato me origjine detare , si
dhe hapje te magazinave doganore , kongelator per ruajtjen e produkteve ushqimore.
Kerkim shkencor ne fushen e peshkimit .Hapje agjensie detare dhe spedicionere.
Perpunim aktiv te te gjitha prodhimeve te detit importuara apo te mbledhura ne
vend .Ngritja dhe krijimi i qendrave te detit importuara apo te mbledhura ne vend
.Ngritja dhe krijimi i qendrave shkencore dhe qendrave per realizimin e analizave te
mallrave ushqimore apo perbereseve ushqimor te importuara apo te destinuara per
eksport , si per produktet e konsumit ushqimor nga njerezit , kafshet apo materialet e
perberesit industrial.Veprimtari ne fushen e agrikultures detare dhe tokesore,
prodhimi, mbareshtimi i te gjitha produkteve e nenprodukteve ujore")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
16/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-852881-07-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses, date 06.07.2018 per hapjen e nje adrese
dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Vlore;
VLORE;
Himare;
;
Fshati Kasolle, zona kadastrale 2806;
"

HIMARE;

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
29/05/2019

Numri i ceshtjes: CN-206281-05-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të asamblesë së shoqërisë, date:
02.05.2019, në të cilin është vendosur: Shitja e 66% të kuotave të zotëruara nga ortaku z.
Bledar Habili në favor të z. Helidon Rruga. Depozitimi i kontratës së shitjes kuotave, date:
17.05.2019, Nr. 1200 Rep., dhe Nr. 693 Kol.
E-Mail ishte
("")
u be
("bledarli@live.it")
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("Helidon Rruga")
Numri i aksioneve "1,00
Perqindja ne kapital "66,00
Kontributi ne para "6.697.350,00
eshte larguar ortaku:
("Bledar Habili")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Transferim i kuotave te kapitalit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
29/08/2019

Numri i ceshtjes: CN-316686-08-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve, date
26.08.2019 ku eshte vendosur: - Shkarkimin e administratorit Bledar Habili dhe emerimin
e administratorit te ri te shoqerise Helidon Rruga.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Helidon Rruga")
"29/05/2019
Ne daten "29/05/2024
eshte larguar administratori:
("Bledar Habili")

Nga data

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

Datë: 18/05/2021

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