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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) L38717301B

2. Data e Regjistrimit 17/01/2013
3. Emri i Subjektit "ESENRE"Sh.p.k.
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 15/01/2013
6. Kohëzgjatja                  Nga: 15/01/2013

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Shkoder Puke  PUKE Njesia  tregtare ne katin e pare te 
nderteses prane Kopshtit te Femijeve te qytetit Puke. 
1.500.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 100,00
9. Objekti i aktivitetit Prodhim dhe tregtim buke dhe produkte te tjera nga 

perpunimi i miellit:Prodhim dhe tregtim produkte nga 
perpunimi i drithrave:Transport mallrash dhe udhetaresh 
brenda dhe jashte vendit:Agjensi transporti:Punime 
germimi:Eksport-import:Bufe restorant:Ndertim dhe 
rikonstruksione te objekteve te tjera te te gjitha 
llojeve:Tregtim te materialeve te ndertimit:Tregtim 
karburante:Tregtim bime medicinale dhe produkte te tjera 
pyjore:Tregti artikuj te ndryshem me shumice dhe 
pakice:Mbareshtim ne pyje,mbareshtim i flores she 
investime ne pyje:Sistemime malore.
Musa Asllanaj10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 19/01/2018                Deri: 19/01/2023
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët MusaAsllanaj

12.1 Vlera e kapitalit                Para:                Natyre: 
1.500.000,00

12.2 Numri i pjesëve 100,00
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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: "ESENRE" SH.P.K
E-Mail: esenre@gmail.com  
Telefon: 0693770178  

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

Regjistrimi Fillestar: CN-981542-01-13

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

01/02/2018 Numri i ceshtjes: CN-650712-01-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit date 19.01.2018 per riemerim 
administratori.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:            ("Musa Asllanaj")                    , 
Nga Data ishte                      ("15/01/2013")            u be              ("19/01/2018")           
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:            ("Musa Asllanaj")                    , 
Kohëzgjatja ishte                      ("15/01/2018")            u be              ("19/01/2023")           

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

28/06/2021 Numri i ceshtjes: CN-727602-06-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, datë 24.06.2021 për ndryshim numri 
kontakti.
Telefon ishte            ("")          u be            ("0693770178")         

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F078B991-9F26-42DA-A49B-8CC054522C95
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DFEF29C1-12CF-4488-9E29-9363750D64F9
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5805842B-28D5-4A2C-8E11-B8A1DE12E630
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EF6A198C-1E51-44AB-AE1A-D6C8324E2393
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Datë: 14/10/2021 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)


