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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) M16608005I

2. Data e Regjistrimit 08/04/2021
3. Emri i Subjektit DETIS SH.P.K
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 05/04/2021
6. Kohëzgjatja                  Nga: 05/04/2021

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri
Shkoder Vau Dejes  Vau Dejes Vau Dejes Vau Dejes Rruga 
Nacionale Mjede-Vau Dejes, godine 2-kateshe, nr pasurie 
84/4, zona kadastrale 2702 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 2,00
9. Objekti i aktivitetit Tregtim me shumice e pakice, eksport import te artikujve te 

ndryshem industrial, ushqimore (si dhe ushqim per 
blegtorine); konfeksione, amballazhe; makineri, pajisje e 
pjese nderrimi dhe atrecature; bime medicionale; objekte te 
vjetra-antike, dhe punime te reja shtepiake, punime te 
ndryshme artistike ne dru, plastike dhe me metale te 
ndryshme; artikuj kinkalerie; agjenci turistike; pajisje 
elektro-shtepiake, hidro-sanitare, materiale e lende ndertimi, 
trasport per vete dhe te trete. Grumbullim dhe tregtim skrapi. 
Germime dheu. Shitje me shumice dhe me pakice te 
materialeve te ndryshme te ndertimit. Agjenci logjistike 
ndermjetese per transport. Transport nderkombetar ajror, 
tokesor dhe detar, transport nepermjet te treteve, sherbime, 
agjenci doganore, sherbime aeroportuale, sherbime, 
shperndarje dhe magazinim, tregti, shitje blerje mjetesh 
motorrike dhe pjese kembimi, dhenie dhe marrje automjetesh 
dhe mjetesh transporti me qira, konsulence logjistike si dhe 
cdo aktivitet tjeter te lidhur me te qe nuk bien ne ndesh me 
legjislacionin shqipetar, hoteleri-turizem, eksport-import 
produktesh ushqimore, distribucim produktesh ushqimore   
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Samed Hasmegaj10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit                Nga: 05/04/2021                Deri: 05/04/2026

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

12. Ortakët AlsajetHasmegaj
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 50.000,00                Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 1,00
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 50,00

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

13.1 Vlera e kapitalit                Para: 50.000,00                Natyre: 
13.2 Numri i pjesëve 1,00
13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 50,00

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

15. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht

Emri Tregtar: DETIS SH.P.K
E-Mail: s.hasmegaj@gmail.com  
Telefon: 0682002254  

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

Regjistrimi Fillestar: CN-682978-04-21

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë: 05/11/2021 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0F8574C9-6640-4E9B-B8D7-2E1742C41602
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F1362DB6-2D4A-4F41-ABCD-400F6D18C7DC
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