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

L63823201V
23/02/2016

3. Emri i Subjektit

ARLIS TRADE

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

18/02/2016

6. Kohëzgjatja

Nga: 18/02/2016
Durres Kruje KRUJE Lagjja Berbere, Rruga Lek
Zaharia,zona kadastrale 8621, banese private, nr.3
1.000,00

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

1,00

9. Objekti i aktivitetit

Bar-Kafe, restorant.

10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit

Gëzim Sula

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

Nga: 18/02/2016

Deri: 15/02/2026

GëzimSula

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 1.000,00

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

Durres Kruje KRUJE Lagjja Qender,Rruga Kryesore,
ndertese private 4 kateshe, kati 1, me nr.objekti 3/580.
Emri Tregtar: ARLIS TRADE
E-Mail: sulagsa@gmail.com
Telefon: 0696281882
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15. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Regjistrimi Fillestar: CN-563191-02-16

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
31/05/2016

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-722864-05-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem, date 30.05.2016 ku
eshte vendosur: Hapja e nje adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Durres;
KRUJE;
Kruje;
;
KRUJE;
Lagjja Qender,Rruga Kryesore, ndertese private 4 kateshe, kati 1, me nr.objekti
3/580.;
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

22/04/2020

Numri i ceshtjes: CN-487781-04-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve date
17.04.2020 per miratimin e ndryshimit te objektit.
E-Mail ishte
("")
u be
("sulagsa@gmail.com")
Objekti ishte
("Import - eksport i kafese se paperpunuar dhe te perpunuar,tregtim
me shumice dhe pakice i ekspreseve te kafese,makinerive te ndryshme per perpunimin dhe
paketimin e saj,pjeseve te makinerive te kafese dhe makineri te tjera te lidhura me
te.Ndertim dhe montim i pajisjeve elektro-mekanike si eksprese,impiant i pjekjes dhe
perpunimit te kafese per te gjitha llojet e produkteve dhe nenprodukteve te saj,makineri te
tjera ndihmese te tipit prodhues ose perpunues,te kokrres se kafese jeshile dhe kafese
perfundimtare.Perfaqesimi tregtar dhe agjent,tregtim me shumice dhe me pakice.Reklamim
i produkteve te kafese apo nenprodukteve te saj,hapjen e bar kafe apo ambjente te tjera
sherbimi.")
u be
("Bar-Kafe, restorant.")
Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Vendim i asamblese se pergjithshme

11/03/2021

Numri i ceshtjes: CN-670951-03-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 15.02.2021, ku eshte vendosur,
riemerimi i administratorit te shoqerise.
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Gëzim Sula")
,
Kohëzgjatja ishte
("18/02/2021")
u be
("15/02/2026")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

Datë: 04/09/2021

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