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

L61321052A
21/01/2016

3. Emri i Subjektit

"IL - AD" Company

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

12/01/2016

6. Kohëzgjatja

Nga: 12/01/2016
Tirane Kashar KASHAR Rruga "Luzi", Pallati 29, Shk. 1,
Kati I-re
1.000.000,00

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

1,00
Shitje me shumice dhe pakice e mjeteve te transportit te
kapaciteteve te ndryshme qe sherbejne per transportin e
mallrave dhe/ose te pasagjereve. Shitje me shumice dhe
pakice e mjeteve bujqesore me ose pa zinxhire, te
kapaciteteve te ndryshme,me ose pa rimorkio, makineri
pajisje industriale. Shitje me shumice dhe pakice e te gjitha
llojeve te pjeseve te kembimit, bateri te te gjitha llojeve,
goma te automjeteve te te gjitha llojeve si te mjeteve
bujqesore etj. Tregtim me pakice dhe shumice vajra te
ndryshem per makineri te renda ose jo per te gjitha llojet e
automjeteve. Blerje dhe shitje me shumice te lendeve djegese
gaz, nafte, benzin, solar, bitum. Sherbime te ndryshme me
bot Shitje e mallrave te ndryshem industriale dhe ushqimore
per perdorim shtepiak si : detergjente te ndryshem etj dhe
tregtim i te gjitha llojeve e materialeve. Shpime me sonde.
Shitje makineri e paisje transporti , pjese kembimi per
makineri te renda dhe paisje te ndryshme. Bar kafe. Tregtim
tuba rekordi te te gjitha dimensioneve. Elektropompa te
llojeve te ndryshme, pjese kembimi te tyre si dhe
mirembajtja e tyre etj. Materiale ndertimi, vegla pune dhe
material te ndryshme. Tregtim me shumice dhe pakice te
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artikujve kancelarie te te gjitha llojeve. Libra te ndryshem.
Paisje kompjuterike si dhe pjese kembimi te te gjitha llojeve.
Mallra dhe paisje elektrike si dhe aksesoret e tyre. Elektro shtepiake profesionale ose jo te te gjitha llojeve, tregtim me
shumice dhe pakice te artikujve te ndryshem industrial etj.
Mobilje te gjitha llojeve si dhe aksesore te tyre. Shitje dhe
blerje me shumice dhe pakice medikamente te te gjitha
llojeve, mareriale mjekimi te te gjitha llojeve , disifiktime te
ndryshme , materiale te buta. Tregtim me pakice dhe
shumice produkte kozmetike si dhe te gjithe aksesore te
kozmetikes. Materiale dhe veshje te ndryshme sportive.
Tregtim me shumice dhe pakice veshmbathje te te gjitha
llojeve, kepuce, pallto, xhup etj. Aksesore per mobilim
shtepie. Tregtim me shumice dhe pakice per mallra
ushqimore te te gjitha llojeve, pije te ndryshme etj. Bime te
ndryshme bujqesore, peme decorative ose jo te te gjitha
llojeve, lule etj.Material e pajisje higjeno sanitare. Materiale,
aksesore, pajisje, aparatura kondicionimi, aspirimi dhe
sherbimet e mirembajtjet perkatese dhe materiale te tjera te
ngjashme.Materiale , aksesore, pajisje, aparatura dhe punime
elektrike, mekanike, hidraulike e ndertimi.Materiale ,
aksesore , pajisje, aparatura elektro-penumatike, sherbimet e
mirembajtjet perkatese.Materiale , aksesore, pajisje aparatura
saldimi, punime saldimi te ndryshme.Vegla pune, pajisje e
aparatura pune te ndryshme.Materiale , aksesore,pajisje,
aparatura per oficine mekanike, per servise automjetesh, per
gomisteri, sherbimet e punimet perkatese si edhe te
ngjashme. Materiale , orendi e pajisje Zyre, sherbimet e
punimet perkatese dhe te tjera te ngjashme.Shtypshkrime ,
fotokopjime dhe materiale te tjera te ngjashme.Materiale ,
aksesore, pajisje aparatura elektronike e kompjuterike dhe
sherbimet e mirembajtjet perkatese dhe materiale te tjera te
ngjashme.Materiale , aksesore, pajisje, aparatura per sistemet
e kamerave dhe sherbimet e mirembajtjet perkatese dhe
materiale te tjera te ngjashme.Materiale lubrifikante si vajra
graso, antifrize etj.. dhe punime e materiale te tjera te
ngjashme.Materiale higjeno – sanitare , pajisje, materiale te
ngjashme , sherbime e mirembajtjet perkatese si dhe te
ngjashme.Materiale te buta, sherbime e materiale te
ngjashme.Materiale dezefektim, deratizim etj.. aksesore ,
sherbime, dhe materiale te ngjashme.Materiale mobilerie,
pajisje, aparatura , sherbime mirembajtje perkatese dhe
materiale te tjera ngjashme.Import - eksport te gjitha llojeve
te mjeteve te renda ose jo, bujqesore si dhe te ngjashme te
transportit rrugore dhe bujqesore, materiale te pjeseve te
kembimit te llojeve te ndryshme te mjeteve te renda ose jo
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bujqesore te te gjitha llojeve, aksesore te ngjashem, sherbime
dhe furnizime vendosje per pjese kembimi te te gjitha llojeve
te mjeteve te transportit rrugore, bujqesore si dhe te gjitha
materialeve te ngjashme te mjeteve te transportit.
Valentina Shirokaj

10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit

Nga: 02/03/2021

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

Deri: 02/03/2026

KujtimVishkurti

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 1.000.000,00

12.2 Numri i pjesëve

1,00

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

100,00

Natyre:

- 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: "IL - AD" Company
E-Mail: avishkurti@gmail.com
Telefon: 0676200362

15. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Regjistrimi Fillestar: CN-502275-01-16

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
17/02/2016

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-557034-02-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem te shoqerise, date:
16.02.2016, ne te cilin eshte vendosur: Ndryshimi i adreses kryesore.
Telefon ishte
("0697796214")
u be
("0675392233")
E-Mail ishte
("")
u be
("avishkurti@gmail.com")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Kashar;
KASHAR;
Rruga "Luzi", Pallati 29, Shk. 1, Kati I-re;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia
bashkiake nr 4, Rruga e Dibres, pallati 328, shk 1, kati 1;
"
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Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
11/03/2016

Numri i ceshtjes: CN-591650-03-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit date 10.03.2016, ku eshte vendosur:
Shtimi i objektit te aktivitetit.
Objekti ishte
("Import Export, shitje me shumice dhe pakice e mjeteve te transportit
te kapaciteteve te ndryshme qe sherbejne per transportin e mallrave dhe/ose te
pasagjereve.Eksport- import, shitja me shumice dhe pakie e mjeteve bujqesore me ose pa
zinxhire, te kapaciteteve te ndryshme,me ose pa rimorkio, makineri pajisje industriale.
Eksport- import, shitja me shumice dhe pakice e te gjitha llojeve te pjeseve te kembimit,
gomave te automjeteve dhe te mjeteve bujqesore, baterive. Hapje dhe shfrytezim i serviseve
per riparimin dhe mirembajtjen e te gjitha llojeve te mjeteve, hapja pika lavazhi. Investime
dhe sherbime ne fushen e pasurive te paluajtshme, duke perfshire pa u kufizuar, shitje,
qiradhenie, riparime, blerje, rimarrje te pasurive te patundshme ne Shqiperi. Kontrolli
teknik dhe periodik i automjeteve te kapaciteteve te ndryshme qe perdoren per transportin
e pasagjereve ose te mallrave, te mjeteve bujqesore me ose pa zinxhire. Shitja me pakice e
lendeve djegese (nafte, benzine, lubrifikante, etj). Administrimi i pikave te karburantit per
shitje me pakice ne territorin shqiptar. Transporti i lendeve djegese brenda dhe jashte
vendit me mjetet e shoqerise ose te treteve. Hapja administrimi i pikave te karburantit dhe
te mini-dyqaneve per tregtimin e aksesoreve te te gjitha llojeve te automjeteve. Aktivitet ne
fushen e turizmit, hotelrise ,bar, restorant, internet-kafe. Import-eksport i mallrave te
ndryshem industriale dhe ushqimore dhe perdorim shtepiak si : detergjente, tregtim i te
gjitha materialeve, veshmbathje, tuba rekordi, elektropompa dhe mirembajtja e tyre etj me
shumice dhe pakice te artikujve kancelarie te te gjitha llojeve, paisje kompjuterike te te
gjitha llojeve. Tregtim paisje elektrike dhe elektronike si dhe sherbimin per to, prodhim
dhe tregtim te materialeve te ndertimit. Nndertimin e objekteve me karakter social e publik,
investime ne fushen e ndertimit etj. Zbatime punimesh ndertimi, konsulence,supervision
dhe kolaudim punimesh. Tregtim me shumice dhe pakice te te gjitha produkteve bujqesore,
punime te ndryshme ne bujqesi (mbjellje , korrje , shirje etj ) transport i produkteve
bujqesore. Shpime me sonde, import-eksport, makineri e paisje transporti , pjese kembimi
per makineri dhe paisje te ndryshme, mallra dhe paisje elektrike, elektro-shtepiake te te
gjitha llojeve, tregti me shumice dhe pakice te artikujve te ndryshem industrial etj. Internet
cafe, bar - restorant, hoteleri turizem etj. Ne fushen e prodhimeve te ndertimit: Prodhim
dhe tregtime te materialeve, prodhim dhe tregetimi i betoneve te ndryshme, parafabrikate
dhe elemente te ndertimit, prodhimin e elementeve gjysem fabrikat, prodhim dhe treetim i
dyerve dhe dritareve prej druri dhe duralumini, te drejten e franksionimeve te zhavorreve
etj, Veprimtari me fushen e ndertimit si ndertime civile, ndertime industriale, turistike,
bujqesore etj. Veprimtari ne fushen e turizmit, transportit, industrise, ne perpunimin e
tregtimin e lendeve djegese etj. Shoqeria, brenda caqeve te parashikuara nga legjislacioni
ne fuqi, do te kryeje cdo operacion tregtar e financiar qe lidhet drejtperdrejte ose
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terthorazi me objektin e saj. Shoqeria mund te hape veprimtari te reja, te krijoje
sipermarrje te reja ose te marre pjese ne sipermarrje te tjera si brenda ashtu dhe jashte
vendit pa cenuar objektin kryesore te shoqerise dhe ne perputhje me legjislacionin ne
fuqi.")
u be
("Import Export, shitje me shumice dhe pakice e mjeteve te
transportit te kapaciteteve te ndryshme qe sherbejne per transportin e mallrave
dhe/ose te pasagjereve.Eksport- import, shitja me shumice dhe pakie e mjeteve
bujqesore me ose pa zinxhire, te kapaciteteve te ndryshme,me ose pa rimorkio,
makineri pajisje industriale. Eksport- import, shitja me shumice dhe pakice e te
gjitha llojeve te pjeseve te kembimit, gomave te automjeteve dhe te mjeteve
bujqesore, baterive. Hapje dhe shfrytezim i serviseve per riparimin dhe
mirembajtjen e te gjitha llojeve te mjeteve, hapja pika lavazhi. Investime dhe
sherbime ne fushen e pasurive te paluajtshme, duke perfshire pa u kufizuar, shitje,
qiradhenie, riparime, blerje, rimarrje te pasurive te patundshme ne Shqiperi.
Kontrolli teknik dhe periodik i automjeteve te kapaciteteve te ndryshme qe perdoren
per transportin e pasagjereve ose te mallrave, te mjeteve bujqesore me ose pa
zinxhire. Shitja me pakice e lendeve djegese (nafte, benzine, lubrifikante, etj).
Administrimi i pikave te karburantit per shitje me pakice ne territorin shqiptar.
Transporti i lendeve djegese brenda dhe jashte vendit me mjetet e shoqerise ose te
treteve. Hapja administrimi i pikave te karburantit dhe te mini-dyqaneve per
tregtimin e aksesoreve te te gjitha llojeve te automjeteve. Aktivitet ne fushen e
turizmit, hotelrise ,bar, restorant, internet-kafe. Import-eksport i mallrave te
ndryshem industriale dhe ushqimore dhe perdorim shtepiak si : detergjente, tregtim i
te gjitha materialeve, veshmbathje, tuba rekordi, elektropompa dhe mirembajtja e
tyre etj me shumice dhe pakice te artikujve kancelarie te te gjitha llojeve, paisje
kompjuterike te te gjitha llojeve. Tregtim paisje elektrike dhe elektronike si dhe
sherbimin per to, prodhim dhe tregtim te materialeve te ndertimit. Nndertimin e
objekteve me karakter social e publik, investime ne fushen e ndertimit etj. Zbatime
punimesh ndertimi, konsulence,supervision dhe kolaudim punimesh. Tregtim me
shumice dhe pakice te te gjitha produkteve bujqesore, punime te ndryshme ne
bujqesi (mbjellje , korrje , shirje etj ) transport i produkteve bujqesore. Shpime me
sonde, import-eksport, makineri e paisje transporti , pjese kembimi per makineri dhe
paisje te ndryshme, mallra dhe paisje elektrike, elektro-shtepiake te te gjitha llojeve,
tregti me shumice dhe pakice te artikujve te ndryshem industrial etj. Internet cafe,
bar - restorant, hoteleri turizem etj. Ne fushen e prodhimeve te ndertimit: Prodhim
dhe tregtime te materialeve, prodhim dhe tregetimi i betoneve te ndryshme,
parafabrikate dhe elemente te ndertimit, prodhimin e elementeve gjysem fabrikat,
prodhim dhe treetim i dyerve dhe dritareve prej druri dhe duralumini, te drejten e
franksionimeve te zhavorreve etj, Veprimtari me fushen e ndertimit si ndertime
civile, ndertime industriale, turistike, bujqesore etj. Veprimtari ne fushen e turizmit,
transportit, industrise, ne perpunimin e tregtimin e lendeve djegese etj. Shoqeria,
brenda caqeve te parashikuara nga legjislacioni ne fuqi, do te kryeje cdo operacion
tregtar e financiar qe lidhet drejtperdrejte ose terthorazi me objektin e saj. Shoqeria
mund te hape veprimtari te reja, te krijoje sipermarrje te reja ose te marre pjese ne
sipermarrje te tjera si brenda ashtu dhe jashte vendit pa cenuar objektin kryesore te
shoqerise dhe ne perputhje me legjislacionin ne fuqi. Shitje dhe blerje me shumice
dhe pakice medikamente te te gjitha llojeve, import-eksport medikamente te te gjitha
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llojeve, material mjekimi te gjithave llojeve, import - eksport material mjekimi te te
gjitha llojeve, disifiktime te ndryshme, materiale te buta, import - eksport materiale
te buta te te gjitha llojeve. Blerje dhe shitje me shumice te lendeve djegese gaz, nafte,
solar, bitum, import - eksport te lendeve djegese gaz, nafte, solar, bitum.")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
15/03/2016

Numri i ceshtjes: CN-597091-03-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asambles se shoqerise, date:
15.03.2016, ne te cilin eshte vendosur: Shtimi i objektit te aktivitetit.
Objekti ishte
("Import Export, shitje me shumice dhe pakice e mjeteve te transportit
te kapaciteteve te ndryshme qe sherbejne per transportin e mallrave dhe/ose te
pasagjereve.Eksport- import, shitja me shumice dhe pakie e mjeteve bujqesore me ose pa
zinxhire, te kapaciteteve te ndryshme,me ose pa rimorkio, makineri pajisje industriale.
Eksport- import, shitja me shumice dhe pakice e te gjitha llojeve te pjeseve te kembimit,
gomave te automjeteve dhe te mjeteve bujqesore, baterive. Hapje dhe shfrytezim i serviseve
per riparimin dhe mirembajtjen e te gjitha llojeve te mjeteve, hapja pika lavazhi. Investime
dhe sherbime ne fushen e pasurive te paluajtshme, duke perfshire pa u kufizuar, shitje,
qiradhenie, riparime, blerje, rimarrje te pasurive te patundshme ne Shqiperi. Kontrolli
teknik dhe periodik i automjeteve te kapaciteteve te ndryshme qe perdoren per transportin
e pasagjereve ose te mallrave, te mjeteve bujqesore me ose pa zinxhire. Shitja me pakice e
lendeve djegese (nafte, benzine, lubrifikante, etj). Administrimi i pikave te karburantit per
shitje me pakice ne territorin shqiptar. Transporti i lendeve djegese brenda dhe jashte
vendit me mjetet e shoqerise ose te treteve. Hapja administrimi i pikave te karburantit dhe
te mini-dyqaneve per tregtimin e aksesoreve te te gjitha llojeve te automjeteve. Aktivitet ne
fushen e turizmit, hotelrise ,bar, restorant, internet-kafe. Import-eksport i mallrave te
ndryshem industriale dhe ushqimore dhe perdorim shtepiak si : detergjente, tregtim i te
gjitha materialeve, veshmbathje, tuba rekordi, elektropompa dhe mirembajtja e tyre etj me
shumice dhe pakice te artikujve kancelarie te te gjitha llojeve, paisje kompjuterike te te
gjitha llojeve. Tregtim paisje elektrike dhe elektronike si dhe sherbimin per to, prodhim
dhe tregtim te materialeve te ndertimit. Nndertimin e objekteve me karakter social e publik,
investime ne fushen e ndertimit etj. Zbatime punimesh ndertimi, konsulence,supervision
dhe kolaudim punimesh. Tregtim me shumice dhe pakice te te gjitha produkteve bujqesore,
punime te ndryshme ne bujqesi (mbjellje , korrje , shirje etj ) transport i produkteve
bujqesore. Shpime me sonde, import-eksport, makineri e paisje transporti , pjese kembimi
per makineri dhe paisje te ndryshme, mallra dhe paisje elektrike, elektro-shtepiake te te
gjitha llojeve, tregti me shumice dhe pakice te artikujve te ndryshem industrial etj. Internet
cafe, bar - restorant, hoteleri turizem etj. Ne fushen e prodhimeve te ndertimit: Prodhim
dhe tregtime te materialeve, prodhim dhe tregetimi i betoneve te ndryshme, parafabrikate
dhe elemente te ndertimit, prodhimin e elementeve gjysem fabrikat, prodhim dhe treetim i
dyerve dhe dritareve prej druri dhe duralumini, te drejten e franksionimeve te zhavorreve
etj, Veprimtari me fushen e ndertimit si ndertime civile, ndertime industriale, turistike,
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bujqesore etj. Veprimtari ne fushen e turizmit, transportit, industrise, ne perpunimin e
tregtimin e lendeve djegese etj. Shoqeria, brenda caqeve te parashikuara nga legjislacioni
ne fuqi, do te kryeje cdo operacion tregtar e financiar qe lidhet drejtperdrejte ose
terthorazi me objektin e saj. Shoqeria mund te hape veprimtari te reja, te krijoje
sipermarrje te reja ose te marre pjese ne sipermarrje te tjera si brenda ashtu dhe jashte
vendit pa cenuar objektin kryesore te shoqerise dhe ne perputhje me legjislacionin ne fuqi.
Shitje dhe blerje me shumice dhe pakice medikamente te te gjitha llojeve, import-eksport
medikamente te te gjitha llojeve, material mjekimi te gjithave llojeve, import - eksport
material mjekimi te te gjitha llojeve, disifiktime te ndryshme, materiale te buta, import eksport materiale te buta te te gjitha llojeve. Blerje dhe shitje me shumice te lendeve
djegese gaz, nafte, solar, bitum, import - eksport te lendeve djegese gaz, nafte, solar,
bitum.")
u be
("Import Export, shitje me shumice dhe pakice e mjeteve te
transportit te kapaciteteve te ndryshme qe sherbejne per transportin e mallrave
dhe/ose te pasagjereve.Eksport- import, shitja me shumice dhe pakie e mjeteve
bujqesore me ose pa zinxhire, te kapaciteteve te ndryshme,me ose pa rimorkio,
makineri pajisje industriale. Eksport- import, shitja me shumice dhe pakice e te
gjitha llojeve te pjeseve te kembimit, gomave te automjeteve dhe te mjeteve
bujqesore, baterive. Hapje dhe shfrytezim i serviseve per riparimin dhe
mirembajtjen e te gjitha llojeve te mjeteve, hapja pika lavazhi. Investime dhe
sherbime ne fushen e pasurive te paluajtshme, duke perfshire pa u kufizuar, shitje,
qiradhenie, riparime, blerje, rimarrje te pasurive te patundshme ne Shqiperi.
Kontrolli teknik dhe periodik i automjeteve te kapaciteteve te ndryshme qe perdoren
per transportin e pasagjereve ose te mallrave, te mjeteve bujqesore me ose pa
zinxhire. Shitja me pakice e lendeve djegese (nafte, benzine, lubrifikante, etj).
Administrimi i pikave te karburantit per shitje me pakice ne territorin shqiptar.
Transporti i lendeve djegese brenda dhe jashte vendit me mjetet e shoqerise ose te
treteve. Hapja administrimi i pikave te karburantit dhe te mini-dyqaneve per
tregtimin e aksesoreve te te gjitha llojeve te automjeteve. Aktivitet ne fushen e
turizmit, hotelrise ,bar, restorant, internet-kafe. Import-eksport i mallrave te
ndryshem industriale dhe ushqimore dhe perdorim shtepiak si : detergjente, tregtim i
te gjitha materialeve, veshmbathje, tuba rekordi, elektropompa dhe mirembajtja e
tyre etj me shumice dhe pakice te artikujve kancelarie te te gjitha llojeve, paisje
kompjuterike te te gjitha llojeve. Tregtim paisje elektrike dhe elektronike si dhe
sherbimin per to, prodhim dhe tregtim te materialeve te ndertimit. Nndertimin e
objekteve me karakter social e publik, investime ne fushen e ndertimit etj. Zbatime
punimesh ndertimi, konsulence,supervision dhe kolaudim punimesh. Tregtim me
shumice dhe pakice te te gjitha produkteve bujqesore, punime te ndryshme ne
bujqesi (mbjellje , korrje , shirje etj ) transport i produkteve bujqesore. Shpime me
sonde, import-eksport, makineri e paisje transporti , pjese kembimi per makineri dhe
paisje te ndryshme, mallra dhe paisje elektrike, elektro-shtepiake te te gjitha llojeve,
tregti me shumice dhe pakice te artikujve te ndryshem industrial etj. Internet cafe,
bar - restorant, hoteleri turizem etj. Ne fushen e prodhimeve te ndertimit: Prodhim
dhe tregtime te materialeve, prodhim dhe tregetimi i betoneve te ndryshme,
parafabrikate dhe elemente te ndertimit, prodhimin e elementeve gjysem fabrikat,
prodhim dhe treetim i dyerve dhe dritareve prej druri dhe duralumini, te drejten e
franksionimeve te zhavorreve etj, Veprimtari me fushen e ndertimit si ndertime
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civile, ndertime industriale, turistike, bujqesore etj. Veprimtari ne fushen e turizmit,
transportit, industrise, ne perpunimin e tregtimin e lendeve djegese etj. Shoqeria,
brenda caqeve te parashikuara nga legjislacioni ne fuqi, do te kryeje cdo operacion
tregtar e financiar qe lidhet drejtperdrejte ose terthorazi me objektin e saj. Shoqeria
mund te hape veprimtari te reja, te krijoje sipermarrje te reja ose te marre pjese ne
sipermarrje te tjera si brenda ashtu dhe jashte vendit pa cenuar objektin kryesore te
shoqerise dhe ne perputhje me legjislacionin ne fuqi. Shitje dhe blerje me shumice
dhe pakice medikamente te te gjitha llojeve, import-eksport medikamente te te gjitha
llojeve, material mjekimi te gjithave llojeve, import - eksport material mjekimi te te
gjitha llojeve, disifiktime te ndryshme, materiale te buta, import - eksport materiale
te buta te te gjitha llojeve. Blerje dhe shitje me shumice te lendeve djegese gaz, nafte,
solar, bitum, import - eksport te lendeve djegese gaz, nafte, solar, bitum. Sherbime te
ndryshme me bot, tregtim me pakice dhe shumice produkte kozmetike, import
eksport material te ndryshme kozmetike, kozmetike, material te ndryshme sportive,
import eksport material sportive, veshje te ndryshme. Tregtim me pakice dhe
shumice fruta perime si dhe importin dhe eksportin e tyre.Tregtim me pakice dhe
shumice vajra te ndryshem si dhe import eksportin e tyre. Dizinfiktim, dizinsektim
dhe deratizim.")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
21/03/2016

Numri i ceshtjes: CN-604155-03-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asambles se shoqerise, date:
17.03.2016, ne te cilin eshte vendosur: Hapja e nje adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Kashar;
Automjeti Tip W Golf me targe: AA 225 KD, me ngjyre te zeze.;

KASHAR;
"

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
14/04/2016

Numri i ceshtjes: CN-649015-04-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asambles se shoqerise, date:
04.04.2016, ne te cilin eshte vendosur: Shtimi i objektit te aktivitetit.
Objekti ishte
("Import Export, shitje me shumice dhe pakice e mjeteve te transportit
te kapaciteteve te ndryshme qe sherbejne per transportin e mallrave dhe/ose te
pasagjereve.Eksport- import, shitja me shumice dhe pakie e mjeteve bujqesore me ose pa
zinxhire, te kapaciteteve te ndryshme,me ose pa rimorkio, makineri pajisje industriale.
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Eksport- import, shitja me shumice dhe pakice e te gjitha llojeve te pjeseve te kembimit,
gomave te automjeteve dhe te mjeteve bujqesore, baterive. Hapje dhe shfrytezim i serviseve
per riparimin dhe mirembajtjen e te gjitha llojeve te mjeteve, hapja pika lavazhi. Investime
dhe sherbime ne fushen e pasurive te paluajtshme, duke perfshire pa u kufizuar, shitje,
qiradhenie, riparime, blerje, rimarrje te pasurive te patundshme ne Shqiperi. Kontrolli
teknik dhe periodik i automjeteve te kapaciteteve te ndryshme qe perdoren per transportin
e pasagjereve ose te mallrave, te mjeteve bujqesore me ose pa zinxhire. Shitja me pakice e
lendeve djegese (nafte, benzine, lubrifikante, etj). Administrimi i pikave te karburantit per
shitje me pakice ne territorin shqiptar. Transporti i lendeve djegese brenda dhe jashte
vendit me mjetet e shoqerise ose te treteve. Hapja administrimi i pikave te karburantit dhe
te mini-dyqaneve per tregtimin e aksesoreve te te gjitha llojeve te automjeteve. Aktivitet ne
fushen e turizmit, hotelrise ,bar, restorant, internet-kafe. Import-eksport i mallrave te
ndryshem industriale dhe ushqimore dhe perdorim shtepiak si : detergjente, tregtim i te
gjitha materialeve, veshmbathje, tuba rekordi, elektropompa dhe mirembajtja e tyre etj me
shumice dhe pakice te artikujve kancelarie te te gjitha llojeve, paisje kompjuterike te te
gjitha llojeve. Tregtim paisje elektrike dhe elektronike si dhe sherbimin per to, prodhim
dhe tregtim te materialeve te ndertimit. Nndertimin e objekteve me karakter social e publik,
investime ne fushen e ndertimit etj. Zbatime punimesh ndertimi, konsulence,supervision
dhe kolaudim punimesh. Tregtim me shumice dhe pakice te te gjitha produkteve bujqesore,
punime te ndryshme ne bujqesi (mbjellje , korrje , shirje etj ) transport i produkteve
bujqesore. Shpime me sonde, import-eksport, makineri e paisje transporti , pjese kembimi
per makineri dhe paisje te ndryshme, mallra dhe paisje elektrike, elektro-shtepiake te te
gjitha llojeve, tregti me shumice dhe pakice te artikujve te ndryshem industrial etj. Internet
cafe, bar - restorant, hoteleri turizem etj. Ne fushen e prodhimeve te ndertimit: Prodhim
dhe tregtime te materialeve, prodhim dhe tregetimi i betoneve te ndryshme, parafabrikate
dhe elemente te ndertimit, prodhimin e elementeve gjysem fabrikat, prodhim dhe treetim i
dyerve dhe dritareve prej druri dhe duralumini, te drejten e franksionimeve te zhavorreve
etj, Veprimtari me fushen e ndertimit si ndertime civile, ndertime industriale, turistike,
bujqesore etj. Veprimtari ne fushen e turizmit, transportit, industrise, ne perpunimin e
tregtimin e lendeve djegese etj. Shoqeria, brenda caqeve te parashikuara nga legjislacioni
ne fuqi, do te kryeje cdo operacion tregtar e financiar qe lidhet drejtperdrejte ose
terthorazi me objektin e saj. Shoqeria mund te hape veprimtari te reja, te krijoje
sipermarrje te reja ose te marre pjese ne sipermarrje te tjera si brenda ashtu dhe jashte
vendit pa cenuar objektin kryesore te shoqerise dhe ne perputhje me legjislacionin ne fuqi.
Shitje dhe blerje me shumice dhe pakice medikamente te te gjitha llojeve, import-eksport
medikamente te te gjitha llojeve, material mjekimi te gjithave llojeve, import - eksport
material mjekimi te te gjitha llojeve, disifiktime te ndryshme, materiale te buta, import eksport materiale te buta te te gjitha llojeve. Blerje dhe shitje me shumice te lendeve
djegese gaz, nafte, solar, bitum, import - eksport te lendeve djegese gaz, nafte, solar,
bitum. Sherbime te ndryshme me bot, tregtim me pakice dhe shumice produkte kozmetike,
import eksport material te ndryshme kozmetike, kozmetike, material te ndryshme sportive,
import eksport material sportive, veshje te ndryshme. Tregtim me pakice dhe shumice fruta
perime si dhe importin dhe eksportin e tyre.Tregtim me pakice dhe shumice vajra te
ndryshem si dhe import eksportin e tyre. Dizinfiktim, dizinsektim dhe deratizim.")
u
be
("Import Export, shitje me shumice dhe pakice e mjeteve te transportit te
kapaciteteve te ndryshme qe sherbejne per transportin e mallrave dhe/ose te
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pasagjereve.Eksport- import, shitja me shumice dhe pakie e mjeteve bujqesore me
ose pa zinxhire, te kapaciteteve te ndryshme,me ose pa rimorkio, makineri pajisje
industriale. Eksport- import, shitja me shumice dhe pakice e te gjitha llojeve te
pjeseve te kembimit, gomave te automjeteve dhe te mjeteve bujqesore, baterive.
Hapje dhe shfrytezim i serviseve per riparimin dhe mirembajtjen e te gjitha llojeve te
mjeteve, hapja pika lavazhi. Investime dhe sherbime ne fushen e pasurive te
paluajtshme, duke perfshire pa u kufizuar, shitje, qiradhenie, riparime, blerje,
rimarrje te pasurive te patundshme ne Shqiperi. Kontrolli teknik dhe periodik i
automjeteve te kapaciteteve te ndryshme qe perdoren per transportin e pasagjereve
ose te mallrave, te mjeteve bujqesore me ose pa zinxhire. Shitja me pakice e lendeve
djegese (nafte, benzine, lubrifikante, etj). Administrimi i pikave te karburantit per
shitje me pakice ne territorin shqiptar. Transporti i lendeve djegese brenda dhe
jashte vendit me mjetet e shoqerise ose te treteve. Hapja administrimi i pikave te
karburantit dhe te mini-dyqaneve per tregtimin e aksesoreve te te gjitha llojeve te
automjeteve. Aktivitet ne fushen e turizmit, hotelrise ,bar, restorant, internet-kafe.
Import-eksport i mallrave te ndryshem industriale dhe ushqimore dhe perdorim
shtepiak si : detergjente, tregtim i te gjitha materialeve, veshmbathje, tuba rekordi,
elektropompa dhe mirembajtja e tyre etj me shumice dhe pakice te artikujve
kancelarie te te gjitha llojeve, paisje kompjuterike te te gjitha llojeve. Tregtim paisje
elektrike dhe elektronike si dhe sherbimin per to, prodhim dhe tregtim te materialeve
te ndertimit. Nndertimin e objekteve me karakter social e publik, investime ne fushen
e ndertimit etj. Zbatime punimesh ndertimi, konsulence,supervision dhe kolaudim
punimesh. Tregtim me shumice dhe pakice te te gjitha produkteve bujqesore, punime
te ndryshme ne bujqesi (mbjellje , korrje , shirje etj ) transport i produkteve
bujqesore. Shpime me sonde, import-eksport, makineri e paisje transporti , pjese
kembimi per makineri dhe paisje te ndryshme, mallra dhe paisje elektrike, elektroshtepiake te te gjitha llojeve, tregti me shumice dhe pakice te artikujve te ndryshem
industrial etj. Internet cafe, bar - restorant, hoteleri turizem etj. Ne fushen e
prodhimeve te ndertimit: Prodhim dhe tregtime te materialeve, prodhim dhe
tregetimi i betoneve te ndryshme, parafabrikate dhe elemente te ndertimit,
prodhimin e elementeve gjysem fabrikat, prodhim dhe treetim i dyerve dhe dritareve
prej druri dhe duralumini, te drejten e franksionimeve te zhavorreve etj, Veprimtari
me fushen e ndertimit si ndertime civile, ndertime industriale, turistike, bujqesore etj.
Veprimtari ne fushen e turizmit, transportit, industrise, ne perpunimin e tregtimin e
lendeve djegese etj. Shoqeria, brenda caqeve te parashikuara nga legjislacioni ne
fuqi, do te kryeje cdo operacion tregtar e financiar qe lidhet drejtperdrejte ose
terthorazi me objektin e saj. Shoqeria mund te hape veprimtari te reja, te krijoje
sipermarrje te reja ose te marre pjese ne sipermarrje te tjera si brenda ashtu dhe
jashte vendit pa cenuar objektin kryesore te shoqerise dhe ne perputhje me
legjislacionin ne fuqi. Shitje dhe blerje me shumice dhe pakice medikamente te te
gjitha llojeve, import-eksport medikamente te te gjitha llojeve, material mjekimi te
gjithave llojeve, import - eksport material mjekimi te te gjitha llojeve, disifiktime te
ndryshme, materiale te buta, import - eksport materiale te buta te te gjitha llojeve.
Blerje dhe shitje me shumice te lendeve djegese gaz, nafte, solar, bitum, import eksport te lendeve djegese gaz, nafte, solar, bitum. Sherbime te ndryshme me bot,
tregtim me pakice dhe shumice produkte kozmetike, import eksport material te
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ndryshme kozmetike, kozmetike, material te ndryshme sportive, import eksport
material sportive, veshje te ndryshme. Tregtim me pakice dhe shumice fruta perime
si dhe importin dhe eksportin e tyre.Tregtim me pakice dhe shumice vajra te
ndryshem si dhe import eksportin e tyre. Dizinfiktim, dizinsektim dhe deratizim.
Plehra te te gjitha llojeve, plehra kimike te te gjitha llojeve, Nitrofoks, NPK, Nitrat
etj.")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
13/10/2016

Numri i ceshtjes: CN-947765-09-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 26.09.2016, ku eshte vendosur,
shtimi i objektit te aktivitetit te shoqerise.
Objekti ishte
("Import Export, shitje me shumice dhe pakice e mjeteve te transportit
te kapaciteteve te ndryshme qe sherbejne per transportin e mallrave dhe/ose te
pasagjereve.Eksport- import, shitja me shumice dhe pakie e mjeteve bujqesore me ose pa
zinxhire, te kapaciteteve te ndryshme,me ose pa rimorkio, makineri pajisje industriale.
Eksport- import, shitja me shumice dhe pakice e te gjitha llojeve te pjeseve te kembimit,
gomave te automjeteve dhe te mjeteve bujqesore, baterive. Hapje dhe shfrytezim i serviseve
per riparimin dhe mirembajtjen e te gjitha llojeve te mjeteve, hapja pika lavazhi. Investime
dhe sherbime ne fushen e pasurive te paluajtshme, duke perfshire pa u kufizuar, shitje,
qiradhenie, riparime, blerje, rimarrje te pasurive te patundshme ne Shqiperi. Kontrolli
teknik dhe periodik i automjeteve te kapaciteteve te ndryshme qe perdoren per transportin
e pasagjereve ose te mallrave, te mjeteve bujqesore me ose pa zinxhire. Shitja me pakice e
lendeve djegese (nafte, benzine, lubrifikante, etj). Administrimi i pikave te karburantit per
shitje me pakice ne territorin shqiptar. Transporti i lendeve djegese brenda dhe jashte
vendit me mjetet e shoqerise ose te treteve. Hapja administrimi i pikave te karburantit dhe
te mini-dyqaneve per tregtimin e aksesoreve te te gjitha llojeve te automjeteve. Aktivitet ne
fushen e turizmit, hotelrise ,bar, restorant, internet-kafe. Import-eksport i mallrave te
ndryshem industriale dhe ushqimore dhe perdorim shtepiak si : detergjente, tregtim i te
gjitha materialeve, veshmbathje, tuba rekordi, elektropompa dhe mirembajtja e tyre etj me
shumice dhe pakice te artikujve kancelarie te te gjitha llojeve, paisje kompjuterike te te
gjitha llojeve. Tregtim paisje elektrike dhe elektronike si dhe sherbimin per to, prodhim
dhe tregtim te materialeve te ndertimit. Nndertimin e objekteve me karakter social e publik,
investime ne fushen e ndertimit etj. Zbatime punimesh ndertimi, konsulence,supervision
dhe kolaudim punimesh. Tregtim me shumice dhe pakice te te gjitha produkteve bujqesore,
punime te ndryshme ne bujqesi (mbjellje , korrje , shirje etj ) transport i produkteve
bujqesore. Shpime me sonde, import-eksport, makineri e paisje transporti , pjese kembimi
per makineri dhe paisje te ndryshme, mallra dhe paisje elektrike, elektro-shtepiake te te
gjitha llojeve, tregti me shumice dhe pakice te artikujve te ndryshem industrial etj. Internet
cafe, bar - restorant, hoteleri turizem etj. Ne fushen e prodhimeve te ndertimit: Prodhim
dhe tregtime te materialeve, prodhim dhe tregetimi i betoneve te ndryshme, parafabrikate
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dhe elemente te ndertimit, prodhimin e elementeve gjysem fabrikat, prodhim dhe treetim i
dyerve dhe dritareve prej druri dhe duralumini, te drejten e franksionimeve te zhavorreve
etj, Veprimtari me fushen e ndertimit si ndertime civile, ndertime industriale, turistike,
bujqesore etj. Veprimtari ne fushen e turizmit, transportit, industrise, ne perpunimin e
tregtimin e lendeve djegese etj. Shoqeria, brenda caqeve te parashikuara nga legjislacioni
ne fuqi, do te kryeje cdo operacion tregtar e financiar qe lidhet drejtperdrejte ose
terthorazi me objektin e saj. Shoqeria mund te hape veprimtari te reja, te krijoje
sipermarrje te reja ose te marre pjese ne sipermarrje te tjera si brenda ashtu dhe jashte
vendit pa cenuar objektin kryesore te shoqerise dhe ne perputhje me legjislacionin ne fuqi.
Shitje dhe blerje me shumice dhe pakice medikamente te te gjitha llojeve, import-eksport
medikamente te te gjitha llojeve, material mjekimi te gjithave llojeve, import - eksport
material mjekimi te te gjitha llojeve, disifiktime te ndryshme, materiale te buta, import eksport materiale te buta te te gjitha llojeve. Blerje dhe shitje me shumice te lendeve
djegese gaz, nafte, solar, bitum, import - eksport te lendeve djegese gaz, nafte, solar,
bitum. Sherbime te ndryshme me bot, tregtim me pakice dhe shumice produkte kozmetike,
import eksport material te ndryshme kozmetike, kozmetike, material te ndryshme sportive,
import eksport material sportive, veshje te ndryshme. Tregtim me pakice dhe shumice fruta
perime si dhe importin dhe eksportin e tyre.Tregtim me pakice dhe shumice vajra te
ndryshem si dhe import eksportin e tyre. Dizinfiktim, dizinsektim dhe deratizim. Plehra te
te gjitha llojeve, plehra kimike te te gjitha llojeve, Nitrofoks, NPK, Nitrat etj.")
u be
("Import Export, shitje me shumice dhe pakice e mjeteve te transportit te
kapaciteteve te ndryshme qe sherbejne per transportin e mallrave dhe/ose te
pasagjereve.Eksport- import, shitja me shumice dhe pakie e mjeteve bujqesore me
ose pa zinxhire, te kapaciteteve te ndryshme,me ose pa rimorkio, makineri pajisje
industriale. Eksport- import, shitja me shumice dhe pakice e te gjitha llojeve te
pjeseve te kembimit, gomave te automjeteve dhe te mjeteve bujqesore, baterive.
Hapje dhe shfrytezim i serviseve per riparimin dhe mirembajtjen e te gjitha llojeve te
mjeteve, hapja pika lavazhi. Investime dhe sherbime ne fushen e pasurive te
paluajtshme, duke perfshire pa u kufizuar, shitje, qiradhenie, riparime, blerje,
rimarrje te pasurive te patundshme ne Shqiperi. Kontrolli teknik dhe periodik i
automjeteve te kapaciteteve te ndryshme qe perdoren per transportin e pasagjereve
ose te mallrave, te mjeteve bujqesore me ose pa zinxhire. Shitja me pakice e lendeve
djegese (nafte, benzine, lubrifikante, etj). Administrimi i pikave te karburantit per
shitje me pakice ne territorin shqiptar. Transporti i lendeve djegese brenda dhe
jashte vendit me mjetet e shoqerise ose te treteve. Hapja administrimi i pikave te
karburantit dhe te mini-dyqaneve per tregtimin e aksesoreve te te gjitha llojeve te
automjeteve. Aktivitet ne fushen e turizmit, hotelrise ,bar, restorant, internet-kafe.
Import-eksport i mallrave te ndryshem industriale dhe ushqimore dhe perdorim
shtepiak si : detergjente, tregtim i te gjitha materialeve, veshmbathje, tuba rekordi,
elektropompa dhe mirembajtja e tyre etj me shumice dhe pakice te artikujve
kancelarie te te gjitha llojeve, paisje kompjuterike te te gjitha llojeve. Tregtim paisje
elektrike dhe elektronike si dhe sherbimin per to, prodhim dhe tregtim te materialeve
te ndertimit. Nndertimin e objekteve me karakter social e publik, investime ne fushen
e ndertimit etj. Zbatime punimesh ndertimi, konsulence,supervision dhe kolaudim
punimesh. Tregtim me shumice dhe pakice te te gjitha produkteve bujqesore, punime
te ndryshme ne bujqesi (mbjellje , korrje , shirje etj ) transport i produkteve
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bujqesore. Shpime me sonde, import-eksport, makineri e paisje transporti , pjese
kembimi per makineri dhe paisje te ndryshme, mallra dhe paisje elektrike, elektroshtepiake te te gjitha llojeve, tregti me shumice dhe pakice te artikujve te ndryshem
industrial etj. Internet cafe, bar - restorant, hoteleri turizem etj. Ne fushen e
prodhimeve te ndertimit: Prodhim dhe tregtime te materialeve, prodhim dhe
tregetimi i betoneve te ndryshme, parafabrikate dhe elemente te ndertimit,
prodhimin e elementeve gjysem fabrikat, prodhim dhe treetim i dyerve dhe dritareve
prej druri dhe duralumini, te drejten e franksionimeve te zhavorreve etj, Veprimtari
me fushen e ndertimit si ndertime civile, ndertime industriale, turistike, bujqesore etj.
Veprimtari ne fushen e turizmit, transportit, industrise, ne perpunimin e tregtimin e
lendeve djegese etj. Shoqeria, brenda caqeve te parashikuara nga legjislacioni ne
fuqi, do te kryeje cdo operacion tregtar e financiar qe lidhet drejtperdrejte ose
terthorazi me objektin e saj. Shoqeria mund te hape veprimtari te reja, te krijoje
sipermarrje te reja ose te marre pjese ne sipermarrje te tjera si brenda ashtu dhe
jashte vendit pa cenuar objektin kryesore te shoqerise dhe ne perputhje me
legjislacionin ne fuqi. Shitje dhe blerje me shumice dhe pakice medikamente te te
gjitha llojeve, import-eksport medikamente te te gjitha llojeve, material mjekimi te
gjithave llojeve, import - eksport material mjekimi te te gjitha llojeve, disifiktime te
ndryshme, materiale te buta, import - eksport materiale te buta te te gjitha llojeve.
Blerje dhe shitje me shumice te lendeve djegese gaz, nafte, solar, bitum, import eksport te lendeve djegese gaz, nafte, solar, bitum. Sherbime te ndryshme me bot,
tregtim me pakice dhe shumice produkte kozmetike, import eksport material te
ndryshme kozmetike, kozmetike, material te ndryshme sportive, import eksport
material sportive, veshje te ndryshme. Tregtim me pakice dhe shumice fruta perime
si dhe importin dhe eksportin e tyre.Tregtim me pakice dhe shumice vajra te
ndryshem si dhe import eksportin e tyre. Dizinfiktim, dizinsektim dhe deratizim.
Plehra te te gjitha llojeve, plehra kimike te te gjitha llojeve, Nitrofoks, NPK, Nitrat
etj. Import - eksport, shitje me pakice dhe shumice elektroshtepiake te ndryshme te te
gjitha llojeve, import - eksport, shitje me shumice dhe pakice elektroshtepiake
profesionale te ndryshme te gjitha llojeve.")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
14/10/2016

Numri i ceshtjes: CN-985016-10-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit date 11.09.2016, ku eshte vendosur:
Shtimi i objektit te aktivitetit.
Objekti ishte
("Import Export, shitje me shumice dhe pakice e mjeteve te transportit
te kapaciteteve te ndryshme qe sherbejne per transportin e mallrave dhe/ose te
pasagjereve.Eksport- import, shitja me shumice dhe pakie e mjeteve bujqesore me ose pa
zinxhire, te kapaciteteve te ndryshme,me ose pa rimorkio, makineri pajisje industriale.
Eksport- import, shitja me shumice dhe pakice e te gjitha llojeve te pjeseve te kembimit,
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gomave te automjeteve dhe te mjeteve bujqesore, baterive. Hapje dhe shfrytezim i serviseve
per riparimin dhe mirembajtjen e te gjitha llojeve te mjeteve, hapja pika lavazhi. Investime
dhe sherbime ne fushen e pasurive te paluajtshme, duke perfshire pa u kufizuar, shitje,
qiradhenie, riparime, blerje, rimarrje te pasurive te patundshme ne Shqiperi. Kontrolli
teknik dhe periodik i automjeteve te kapaciteteve te ndryshme qe perdoren per transportin
e pasagjereve ose te mallrave, te mjeteve bujqesore me ose pa zinxhire. Shitja me pakice e
lendeve djegese (nafte, benzine, lubrifikante, etj). Administrimi i pikave te karburantit per
shitje me pakice ne territorin shqiptar. Transporti i lendeve djegese brenda dhe jashte
vendit me mjetet e shoqerise ose te treteve. Hapja administrimi i pikave te karburantit dhe
te mini-dyqaneve per tregtimin e aksesoreve te te gjitha llojeve te automjeteve. Aktivitet ne
fushen e turizmit, hotelrise ,bar, restorant, internet-kafe. Import-eksport i mallrave te
ndryshem industriale dhe ushqimore dhe perdorim shtepiak si : detergjente, tregtim i te
gjitha materialeve, veshmbathje, tuba rekordi, elektropompa dhe mirembajtja e tyre etj me
shumice dhe pakice te artikujve kancelarie te te gjitha llojeve, paisje kompjuterike te te
gjitha llojeve. Tregtim paisje elektrike dhe elektronike si dhe sherbimin per to, prodhim
dhe tregtim te materialeve te ndertimit. Nndertimin e objekteve me karakter social e publik,
investime ne fushen e ndertimit etj. Zbatime punimesh ndertimi, konsulence,supervision
dhe kolaudim punimesh. Tregtim me shumice dhe pakice te te gjitha produkteve bujqesore,
punime te ndryshme ne bujqesi (mbjellje , korrje , shirje etj ) transport i produkteve
bujqesore. Shpime me sonde, import-eksport, makineri e paisje transporti , pjese kembimi
per makineri dhe paisje te ndryshme, mallra dhe paisje elektrike, elektro-shtepiake te te
gjitha llojeve, tregti me shumice dhe pakice te artikujve te ndryshem industrial etj. Internet
cafe, bar - restorant, hoteleri turizem etj. Ne fushen e prodhimeve te ndertimit: Prodhim
dhe tregtime te materialeve, prodhim dhe tregetimi i betoneve te ndryshme, parafabrikate
dhe elemente te ndertimit, prodhimin e elementeve gjysem fabrikat, prodhim dhe treetim i
dyerve dhe dritareve prej druri dhe duralumini, te drejten e franksionimeve te zhavorreve
etj, Veprimtari me fushen e ndertimit si ndertime civile, ndertime industriale, turistike,
bujqesore etj. Veprimtari ne fushen e turizmit, transportit, industrise, ne perpunimin e
tregtimin e lendeve djegese etj. Shoqeria, brenda caqeve te parashikuara nga legjislacioni
ne fuqi, do te kryeje cdo operacion tregtar e financiar qe lidhet drejtperdrejte ose
terthorazi me objektin e saj. Shoqeria mund te hape veprimtari te reja, te krijoje
sipermarrje te reja ose te marre pjese ne sipermarrje te tjera si brenda ashtu dhe jashte
vendit pa cenuar objektin kryesore te shoqerise dhe ne perputhje me legjislacionin ne fuqi.
Shitje dhe blerje me shumice dhe pakice medikamente te te gjitha llojeve, import-eksport
medikamente te te gjitha llojeve, material mjekimi te gjithave llojeve, import - eksport
material mjekimi te te gjitha llojeve, disifiktime te ndryshme, materiale te buta, import eksport materiale te buta te te gjitha llojeve. Blerje dhe shitje me shumice te lendeve
djegese gaz, nafte, solar, bitum, import - eksport te lendeve djegese gaz, nafte, solar,
bitum. Sherbime te ndryshme me bot, tregtim me pakice dhe shumice produkte kozmetike,
import eksport material te ndryshme kozmetike, kozmetike, material te ndryshme sportive,
import eksport material sportive, veshje te ndryshme. Tregtim me pakice dhe shumice fruta
perime si dhe importin dhe eksportin e tyre.Tregtim me pakice dhe shumice vajra te
ndryshem si dhe import eksportin e tyre. Dizinfiktim, dizinsektim dhe deratizim. Plehra te
te gjitha llojeve, plehra kimike te te gjitha llojeve, Nitrofoks, NPK, Nitrat etj. Import eksport, shitje me pakice dhe shumice elektroshtepiake te ndryshme te te gjitha llojeve,
import - eksport, shitje me shumice dhe pakice elektroshtepiake profesionale te ndryshme
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te gjitha llojeve.")
u be
("Import Export, shitje me shumice dhe pakice e
mjeteve te transportit te kapaciteteve te ndryshme qe sherbejne per transportin e
mallrave dhe/ose te pasagjereve.Eksport- import, shitja me shumice dhe pakie e
mjeteve bujqesore me ose pa zinxhire, te kapaciteteve te ndryshme,me ose pa
rimorkio, makineri pajisje industriale. Eksport- import, shitja me shumice dhe
pakice e te gjitha llojeve te pjeseve te kembimit, gomave te automjeteve dhe te
mjeteve bujqesore, baterive. Hapje dhe shfrytezim i serviseve per riparimin dhe
mirembajtjen e te gjitha llojeve te mjeteve, hapja pika lavazhi. Investime dhe
sherbime ne fushen e pasurive te paluajtshme, duke perfshire pa u kufizuar, shitje,
qiradhenie, riparime, blerje, rimarrje te pasurive te patundshme ne Shqiperi.
Kontrolli teknik dhe periodik i automjeteve te kapaciteteve te ndryshme qe perdoren
per transportin e pasagjereve ose te mallrave, te mjeteve bujqesore me ose pa
zinxhire. Shitja me pakice e lendeve djegese (nafte, benzine, lubrifikante, etj).
Administrimi i pikave te karburantit per shitje me pakice ne territorin shqiptar.
Transporti i lendeve djegese brenda dhe jashte vendit me mjetet e shoqerise ose te
treteve. Hapja administrimi i pikave te karburantit dhe te mini-dyqaneve per
tregtimin e aksesoreve te te gjitha llojeve te automjeteve. Aktivitet ne fushen e
turizmit, hotelrise ,bar, restorant, internet-kafe. Import-eksport i mallrave te
ndryshem industriale dhe ushqimore dhe perdorim shtepiak si : detergjente, tregtim i
te gjitha materialeve, veshmbathje, tuba rekordi, elektropompa dhe mirembajtja e
tyre etj me shumice dhe pakice te artikujve kancelarie te te gjitha llojeve, paisje
kompjuterike te te gjitha llojeve. Tregtim paisje elektrike dhe elektronike si dhe
sherbimin per to, prodhim dhe tregtim te materialeve te ndertimit. Nndertimin e
objekteve me karakter social e publik, investime ne fushen e ndertimit etj. Zbatime
punimesh ndertimi, konsulence,supervision dhe kolaudim punimesh. Tregtim me
shumice dhe pakice te te gjitha produkteve bujqesore, punime te ndryshme ne
bujqesi (mbjellje , korrje , shirje etj ) transport i produkteve bujqesore. Shpime me
sonde, import-eksport, makineri e paisje transporti , pjese kembimi per makineri dhe
paisje te ndryshme, mallra dhe paisje elektrike, elektro-shtepiake te te gjitha llojeve,
tregti me shumice dhe pakice te artikujve te ndryshem industrial etj. Internet cafe,
bar - restorant, hoteleri turizem etj. Ne fushen e prodhimeve te ndertimit: Prodhim
dhe tregtime te materialeve, prodhim dhe tregetimi i betoneve te ndryshme,
parafabrikate dhe elemente te ndertimit, prodhimin e elementeve gjysem fabrikat,
prodhim dhe treetim i dyerve dhe dritareve prej druri dhe duralumini, te drejten e
franksionimeve te zhavorreve etj, Veprimtari me fushen e ndertimit si ndertime
civile, ndertime industriale, turistike, bujqesore etj. Veprimtari ne fushen e turizmit,
transportit, industrise, ne perpunimin e tregtimin e lendeve djegese etj. Shoqeria,
brenda caqeve te parashikuara nga legjislacioni ne fuqi, do te kryeje cdo operacion
tregtar e financiar qe lidhet drejtperdrejte ose terthorazi me objektin e saj. Shoqeria
mund te hape veprimtari te reja, te krijoje sipermarrje te reja ose te marre pjese ne
sipermarrje te tjera si brenda ashtu dhe jashte vendit pa cenuar objektin kryesore te
shoqerise dhe ne perputhje me legjislacionin ne fuqi. Shitje dhe blerje me shumice
dhe pakice medikamente te te gjitha llojeve, import-eksport medikamente te te gjitha
llojeve, material mjekimi te gjithave llojeve, import - eksport material mjekimi te te
gjitha llojeve, disifiktime te ndryshme, materiale te buta, import - eksport materiale
te buta te te gjitha llojeve. Blerje dhe shitje me shumice te lendeve djegese gaz, nafte,
15

solar, bitum, import - eksport te lendeve djegese gaz, nafte, solar, bitum. Sherbime te
ndryshme me bot, tregtim me pakice dhe shumice produkte kozmetike, import
eksport material te ndryshme kozmetike, kozmetike, material te ndryshme sportive,
import eksport material sportive, veshje te ndryshme. Tregtim me pakice dhe
shumice fruta perime si dhe importin dhe eksportin e tyre.Tregtim me pakice dhe
shumice vajra te ndryshem si dhe import eksportin e tyre. Dizinfiktim, dizinsektim
dhe deratizim. Plehra te te gjitha llojeve, plehra kimike te te gjitha llojeve, Nitrofoks,
NPK, Nitrat etj. Import - eksport, shitje me pakice dhe shumice elektroshtepiake te
ndryshme te te gjitha llojeve, import - eksport, shitje me shumice dhe pakice
elektroshtepiake profesionale te ndryshme te gjitha llojeve. Fotokopje, printime,
botime.")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
10/04/2017

Numri i ceshtjes: CN-234741-04-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses date 07.04.2017 per ndryshimin e numrit
te telefonit.
Telefon ishte
("0675392233")
u be
("0675831035")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme

21/09/2017

Numri i ceshtjes: CN-465186-09-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses se administratorit, date 14.09.2017 ku
eshte kerkuar : Ndryshimin e numrit te kontaktit dhe mbylljen e nje adrese dytesore.
Telefon ishte
("0675831035")
u be
("0676200362")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Kashar;
Automjeti Tip W Golf me targe: AA 225 KD, me ngjyre te zeze.;

KASHAR;
"

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
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18/12/2018

Numri i ceshtjes: CN-034497-12-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit te ortakut te vetem date 12.12.2018 per
ndryshim objekti veprimtarie
Objekti ishte
("Import Export, shitje me shumice dhe pakice e mjeteve te transportit
te kapaciteteve te ndryshme qe sherbejne per transportin e mallrave dhe/ose te
pasagjereve.Eksport- import, shitja me shumice dhe pakie e mjeteve bujqesore me ose pa
zinxhire, te kapaciteteve te ndryshme,me ose pa rimorkio, makineri pajisje industriale.
Eksport- import, shitja me shumice dhe pakice e te gjitha llojeve te pjeseve te kembimit,
gomave te automjeteve dhe te mjeteve bujqesore, baterive. Hapje dhe shfrytezim i serviseve
per riparimin dhe mirembajtjen e te gjitha llojeve te mjeteve, hapja pika lavazhi. Investime
dhe sherbime ne fushen e pasurive te paluajtshme, duke perfshire pa u kufizuar, shitje,
qiradhenie, riparime, blerje, rimarrje te pasurive te patundshme ne Shqiperi. Kontrolli
teknik dhe periodik i automjeteve te kapaciteteve te ndryshme qe perdoren per transportin
e pasagjereve ose te mallrave, te mjeteve bujqesore me ose pa zinxhire. Shitja me pakice e
lendeve djegese (nafte, benzine, lubrifikante, etj). Administrimi i pikave te karburantit per
shitje me pakice ne territorin shqiptar. Transporti i lendeve djegese brenda dhe jashte
vendit me mjetet e shoqerise ose te treteve. Hapja administrimi i pikave te karburantit dhe
te mini-dyqaneve per tregtimin e aksesoreve te te gjitha llojeve te automjeteve. Aktivitet ne
fushen e turizmit, hotelrise ,bar, restorant, internet-kafe. Import-eksport i mallrave te
ndryshem industriale dhe ushqimore dhe perdorim shtepiak si : detergjente, tregtim i te
gjitha materialeve, veshmbathje, tuba rekordi, elektropompa dhe mirembajtja e tyre etj me
shumice dhe pakice te artikujve kancelarie te te gjitha llojeve, paisje kompjuterike te te
gjitha llojeve. Tregtim paisje elektrike dhe elektronike si dhe sherbimin per to, prodhim
dhe tregtim te materialeve te ndertimit. Nndertimin e objekteve me karakter social e publik,
investime ne fushen e ndertimit etj. Zbatime punimesh ndertimi, konsulence,supervision
dhe kolaudim punimesh. Tregtim me shumice dhe pakice te te gjitha produkteve bujqesore,
punime te ndryshme ne bujqesi (mbjellje , korrje , shirje etj ) transport i produkteve
bujqesore. Shpime me sonde, import-eksport, makineri e paisje transporti , pjese kembimi
per makineri dhe paisje te ndryshme, mallra dhe paisje elektrike, elektro-shtepiake te te
gjitha llojeve, tregti me shumice dhe pakice te artikujve te ndryshem industrial etj. Internet
cafe, bar - restorant, hoteleri turizem etj. Ne fushen e prodhimeve te ndertimit: Prodhim
dhe tregtime te materialeve, prodhim dhe tregetimi i betoneve te ndryshme, parafabrikate
dhe elemente te ndertimit, prodhimin e elementeve gjysem fabrikat, prodhim dhe treetim i
dyerve dhe dritareve prej druri dhe duralumini, te drejten e franksionimeve te zhavorreve
etj, Veprimtari me fushen e ndertimit si ndertime civile, ndertime industriale, turistike,
bujqesore etj. Veprimtari ne fushen e turizmit, transportit, industrise, ne perpunimin e
tregtimin e lendeve djegese etj. Shoqeria, brenda caqeve te parashikuara nga legjislacioni
ne fuqi, do te kryeje cdo operacion tregtar e financiar qe lidhet drejtperdrejte ose
terthorazi me objektin e saj. Shoqeria mund te hape veprimtari te reja, te krijoje
sipermarrje te reja ose te marre pjese ne sipermarrje te tjera si brenda ashtu dhe jashte
vendit pa cenuar objektin kryesore te shoqerise dhe ne perputhje me legjislacionin ne fuqi.
Shitje dhe blerje me shumice dhe pakice medikamente te te gjitha llojeve, import-eksport
medikamente te te gjitha llojeve, material mjekimi te gjithave llojeve, import - eksport
material mjekimi te te gjitha llojeve, disifiktime te ndryshme, materiale te buta, import eksport materiale te buta te te gjitha llojeve. Blerje dhe shitje me shumice te lendeve
djegese gaz, nafte, solar, bitum, import - eksport te lendeve djegese gaz, nafte, solar,
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bitum. Sherbime te ndryshme me bot, tregtim me pakice dhe shumice produkte kozmetike,
import eksport material te ndryshme kozmetike, kozmetike, material te ndryshme sportive,
import eksport material sportive, veshje te ndryshme. Tregtim me pakice dhe shumice fruta
perime si dhe importin dhe eksportin e tyre.Tregtim me pakice dhe shumice vajra te
ndryshem si dhe import eksportin e tyre. Dizinfiktim, dizinsektim dhe deratizim. Plehra te
te gjitha llojeve, plehra kimike te te gjitha llojeve, Nitrofoks, NPK, Nitrat etj. Import eksport, shitje me pakice dhe shumice elektroshtepiake te ndryshme te te gjitha llojeve,
import - eksport, shitje me shumice dhe pakice elektroshtepiake profesionale te ndryshme
te gjitha llojeve. Fotokopje, printime, botime.")
u be
("Shitje me shumice dhe
pakice e mjeteve te transportit te kapaciteteve te ndryshme qe sherbejne per
transportin e mallrave dhe/ose te pasagjereve. Shitje me shumice dhe pakice e
mjeteve bujqesore me ose pa zinxhire, te kapaciteteve te ndryshme,me ose pa
rimorkio, makineri pajisje industriale. Shitje me shumice dhe pakice e te gjitha
llojeve te pjeseve te kembimit, bateri te te gjitha llojeve, goma te automjeteve te te
gjitha llojeve si te mjeteve bujqesore etj. Tregtim me pakice dhe shumice vajra te
ndryshem per makineri te renda ose jo per te gjitha llojet e automjeteve. Blerje dhe
shitje me shumice te lendeve djegese gaz, nafte, benzin, solar, bitum. Sherbime te
ndryshme me bot Shitje e mallrave te ndryshem industriale dhe ushqimore per
perdorim shtepiak si : detergjente te ndryshem etj dhe tregtim i te gjitha llojeve e
materialeve. Shpime me sonde. Shitje makineri e paisje transporti , pjese kembimi
per makineri te renda dhe paisje te ndryshme. Bar kafe. Tregtim tuba rekordi te te
gjitha dimensioneve. Elektropompa te llojeve te ndryshme, pjese kembimi te tyre si
dhe mirembajtja e tyre etj. Materiale ndertimi, vegla pune dhe material te ndryshme.
Tregtim me shumice dhe pakice te artikujve kancelarie te te gjitha llojeve. Libra te
ndryshem. Paisje kompjuterike si dhe pjese kembimi te te gjitha llojeve. Mallra dhe
paisje elektrike si dhe aksesoret e tyre. Elektro - shtepiake profesionale ose jo te te
gjitha llojeve, tregtim me shumice dhe pakice te artikujve te ndryshem industrial etj.
Mobilje te gjitha llojeve si dhe aksesore te tyre. Shitje dhe blerje me shumice dhe
pakice medikamente te te gjitha llojeve, mareriale mjekimi te te gjitha llojeve ,
disifiktime te ndryshme , materiale te buta. Tregtim me pakice dhe shumice produkte
kozmetike si dhe te gjithe aksesore te kozmetikes. Materiale dhe veshje te ndryshme
sportive. Tregtim me shumice dhe pakice veshmbathje te te gjitha llojeve, kepuce,
pallto, xhup etj. Aksesore per mobilim shtepie. Tregtim me shumice dhe pakice per
mallra ushqimore te te gjitha llojeve, pije te ndryshme etj. Bime te ndryshme
bujqesore, peme decorative ose jo te te gjitha llojeve, lule etj. ")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
17/12/2018

Numri i ceshtjes: CN-039226-12-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
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Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim I pasqyrave financiare per vitin 2017
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i Pageses e kundravajtjes administrative (nëse ka)
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Mandati i Pageses
Dokumenti i autorizimit
03/01/2019

Numri i ceshtjes: CN-051989-12-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të ortakut të vetëm datë 31.12.2018 për
pushimin e përkohshëm të aktivitetit nga data 31.12.2018-pa afat.
Statusit ishte
("Aktiv")
u be
("Pezulluar")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

29/01/2019

Numri i ceshtjes: CN-081458-01-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të Ortakut të Vetëm të Shoqërisë datë
28.01.2019, ku është vendosur: Aktivizimi i aktivitetit të Shoqërisë.
Statusit ishte
("Pezulluar")
u be
("Aktiv")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Kerkesa per heqje nga statusi i " pezulluar"
Vendim i asamblese se pergjithshme

06/12/2019

Numri i ceshtjes: CN-297108-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin 2018.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx
shenime shpjeguese.pdf
PAGES GJOBE PDF.pdf
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres.xlsx
VENDIM ASAMBLEJE.pdf

10/12/2019

Numri i ceshtjes: CN-424428-12-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitmi i vendimit, datë 05.12.2019 ku është vendosur:
Ndryshim objekti.
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Objekti ishte
("Shitje me shumice dhe pakice e mjeteve te transportit te kapaciteteve
te ndryshme qe sherbejne per transportin e mallrave dhe/ose te pasagjereve. Shitje me
shumice dhe pakice e mjeteve bujqesore me ose pa zinxhire, te kapaciteteve te
ndryshme,me ose pa rimorkio, makineri pajisje industriale. Shitje me shumice dhe pakice e
te gjitha llojeve te pjeseve te kembimit, bateri te te gjitha llojeve, goma te automjeteve te te
gjitha llojeve si te mjeteve bujqesore etj. Tregtim me pakice dhe shumice vajra te ndryshem
per makineri te renda ose jo per te gjitha llojet e automjeteve. Blerje dhe shitje me shumice
te lendeve djegese gaz, nafte, benzin, solar, bitum. Sherbime te ndryshme me bot Shitje e
mallrave te ndryshem industriale dhe ushqimore per perdorim shtepiak si : detergjente te
ndryshem etj dhe tregtim i te gjitha llojeve e materialeve. Shpime me sonde. Shitje
makineri e paisje transporti , pjese kembimi per makineri te renda dhe paisje te ndryshme.
Bar kafe. Tregtim tuba rekordi te te gjitha dimensioneve. Elektropompa te llojeve te
ndryshme, pjese kembimi te tyre si dhe mirembajtja e tyre etj. Materiale ndertimi, vegla
pune dhe material te ndryshme. Tregtim me shumice dhe pakice te artikujve kancelarie te
te gjitha llojeve. Libra te ndryshem. Paisje kompjuterike si dhe pjese kembimi te te gjitha
llojeve. Mallra dhe paisje elektrike si dhe aksesoret e tyre. Elektro - shtepiake profesionale
ose jo te te gjitha llojeve, tregtim me shumice dhe pakice te artikujve te ndryshem
industrial etj. Mobilje te gjitha llojeve si dhe aksesore te tyre. Shitje dhe blerje me shumice
dhe pakice medikamente te te gjitha llojeve, mareriale mjekimi te te gjitha llojeve ,
disifiktime te ndryshme , materiale te buta. Tregtim me pakice dhe shumice produkte
kozmetike si dhe te gjithe aksesore te kozmetikes. Materiale dhe veshje te ndryshme
sportive. Tregtim me shumice dhe pakice veshmbathje te te gjitha llojeve, kepuce, pallto,
xhup etj. Aksesore per mobilim shtepie. Tregtim me shumice dhe pakice per mallra
ushqimore te te gjitha llojeve, pije te ndryshme etj. Bime te ndryshme bujqesore, peme
decorative ose jo te te gjitha llojeve, lule etj. ")
u be
("Shitje me shumice
dhe pakice e mjeteve te transportit te kapaciteteve te ndryshme qe sherbejne per
transportin e mallrave dhe/ose te pasagjereve. Shitje me shumice dhe pakice e
mjeteve bujqesore me ose pa zinxhire, te kapaciteteve te ndryshme,me ose pa
rimorkio, makineri pajisje industriale. Shitje me shumice dhe pakice e te gjitha
llojeve te pjeseve te kembimit, bateri te te gjitha llojeve, goma te automjeteve te te
gjitha llojeve si te mjeteve bujqesore etj. Tregtim me pakice dhe shumice vajra te
ndryshem per makineri te renda ose jo per te gjitha llojet e automjeteve. Blerje dhe
shitje me shumice te lendeve djegese gaz, nafte, benzin, solar, bitum. Sherbime te
ndryshme me bot Shitje e mallrave te ndryshem industriale dhe ushqimore per
perdorim shtepiak si : detergjente te ndryshem etj dhe tregtim i te gjitha llojeve e
materialeve. Shpime me sonde. Shitje makineri e paisje transporti , pjese kembimi
per makineri te renda dhe paisje te ndryshme. Bar kafe. Tregtim tuba rekordi te te
gjitha dimensioneve. Elektropompa te llojeve te ndryshme, pjese kembimi te tyre si
dhe mirembajtja e tyre etj. Materiale ndertimi, vegla pune dhe material te ndryshme.
Tregtim me shumice dhe pakice te artikujve kancelarie te te gjitha llojeve. Libra te
ndryshem. Paisje kompjuterike si dhe pjese kembimi te te gjitha llojeve. Mallra dhe
paisje elektrike si dhe aksesoret e tyre. Elektro - shtepiake profesionale ose jo te te
gjitha llojeve, tregtim me shumice dhe pakice te artikujve te ndryshem industrial etj.
Mobilje te gjitha llojeve si dhe aksesore te tyre. Shitje dhe blerje me shumice dhe
pakice medikamente te te gjitha llojeve, mareriale mjekimi te te gjitha llojeve ,
disifiktime te ndryshme , materiale te buta. Tregtim me pakice dhe shumice produkte
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kozmetike si dhe te gjithe aksesore te kozmetikes. Materiale dhe veshje te ndryshme
sportive. Tregtim me shumice dhe pakice veshmbathje te te gjitha llojeve, kepuce,
pallto, xhup etj. Aksesore per mobilim shtepie. Tregtim me shumice dhe pakice per
mallra ushqimore te te gjitha llojeve, pije te ndryshme etj. Bime te ndryshme
bujqesore, peme decorative ose jo te te gjitha llojeve, lule etj.Material e pajisje
higjeno sanitare. Materiale, aksesore, pajisje, aparatura kondicionimi, aspirimi dhe
sherbimet e mirembajtjet perkatese dhe materiale te tjera te ngjashme.Materiale ,
aksesore, pajisje, aparatura dhe punime elektrike, mekanike, hidraulike e
ndertimi.Materiale , aksesore , pajisje, aparatura elektro-penumatike, sherbimet e
mirembajtjet perkatese.Materiale , aksesore, pajisje aparatura saldimi, punime
saldimi te ndryshme.Vegla pune, pajisje e aparatura pune te ndryshme.Materiale ,
aksesore,pajisje, aparatura per oficine mekanike, per servise automjetesh, per
gomisteri, sherbimet e punimet perkatese si edhe te ngjashme. Materiale , orendi e
pajisje Zyre, sherbimet e punimet perkatese dhe te tjera te ngjashme.Shtypshkrime ,
fotokopjime dhe materiale te tjera te ngjashme.Materiale , aksesore, pajisje
aparatura elektronike e kompjuterike dhe sherbimet e mirembajtjet perkatese dhe
materiale te tjera te ngjashme.Materiale , aksesore, pajisje, aparatura per sistemet e
kamerave dhe sherbimet e mirembajtjet perkatese dhe materiale te tjera te
ngjashme.Materiale lubrifikante si vajra graso, antifrize etj.. dhe punime e materiale
te tjera te ngjashme.Materiale higjeno – sanitare , pajisje, materiale te ngjashme ,
sherbime e mirembajtjet perkatese si dhe te ngjashme.Materiale te buta, sherbime e
materiale te ngjashme.Materiale dezefektim, deratizim etj.. aksesore , sherbime, dhe
materiale te ngjashme.Materiale mobilerie, pajisje, aparatura , sherbime mirembajtje
perkatese dhe materiale te tjera ngjashme.Import - eksport te gjitha llojeve te
mjeteve te renda ose jo, bujqesore si dhe te ngjashme te transportit rrugore dhe
bujqesore, materiale te pjeseve te kembimit te llojeve te ndryshme te mjeteve te renda
ose jo bujqesore te te gjitha llojeve, aksesore te ngjashem, sherbime dhe furnizime
vendosje per pjese kembimi te te gjitha llojeve te mjeteve te transportit rrugore,
bujqesore si dhe te gjitha materialeve te ngjashme te mjeteve te transportit. ")
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)
15/04/2020

Numri i ceshtjes: CN-483641-03-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin 2019
Lista e Dokumenteve:
BILANC IL AD 2019 PDF.pdf
BILANC IL AD 2019 PDF.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar 2019

IL AD FOMATI I RI (2).xlsx
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VENDIMI I ORTAKUT IL AD BILANCI 2019.pdf
Pasqyra e performancës pasqyra e te ardhurave dhe te shpenzimeve sipas natyres IL AD
2019.xlsx
10/02/2021

Numri i ceshtjes: CN-657471-02-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 13.01.2021, ku eshte vendosur:
Miratimi i riemerimit te Kujtim Vishkurti si administrator i shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Kujtim Vishkurti")
Nga Data ishte
("12/01/2016")
u be
("13/01/2021")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Kujtim Vishkurti")
Kohëzgjatja ishte
("12/01/2021")
u be
("13/01/2026")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

05/03/2021

Numri i ceshtjes: CN-668527-03-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Miratimi i largimit te Kujtim Vishkurti nga detyra e
administratorit dhe emerimin e Valentina Shirokaj.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Valentina Shirokaj")
"02/03/2021
Ne daten "02/03/2026
eshte larguar administratori:
("Kujtim Vishkurti")

Nga data

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
12/03/2021

Numri i ceshtjes: CN-672000-03-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare 2020.
Lista e Dokumenteve:
vendimi i ortakut bilanci il ad 2020.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar 2020 IL AD FOMATI I RI (2).xlsx2_22_2021.xlsx
bilanci il ad 2020.pdf
shenimet shpjeguese bilanci il ad 2020.pdf
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,
,

Pasqyra e performancës pasqyra e te ardhurave dhe te shpenzimeve sipas natyres IL AD
2020.xlsx2_22_2021.xlsx

Datë: 14/07/2021

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