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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) M16616702U

2. Data e Regjistrimit 16/04/2021
3. Emri i Subjektit BIG MAQELLARA
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 14/04/2021
6. Kohëzgjatja                  Nga: 14/04/2021

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Diber  Maqellare MAQELLARE Nr.Pasurie 292/9, 292/10, 
292/11, Zona Kadastrale 2592, Maqellare, Diber 
7.000.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 3,00
9. Objekti i aktivitetit Import-eksport, tregëtimin e artikujve të ndryshëm të të 

gjitha llojeve, me shumicë dhe pakicë si:Tregëtim artikuj të 
ndryshëm industrial;Tregëtim artikuj të ndryshëm 
ushqimore;Tregëtim artikuj të ndryshëm bujqësore e 
blegtorale;Tregëtim fruta – perime;Tregëtim pije alkolike të 
ndryshme;Tregëtim konfeksione të ndryshme për të rritur 
dhe fëmijë;Tregëtim prodhimesh kozmetike e 
estetike;Tregëtim mallrash të të gjitha llojeve Brenda dhe 
jashtë vendit;Tregëtim automjetesh të cdo lloji, marke e 
tonazhi, si dhe pjesë këmbimi për to;Tregëtim, montim, 
riparim paisjesh elektro-shtëpiake, elektronike, elektrike, 
kompjuterike, higjeno-sanitare dhe hidraulike, prodhime 
qeramike, artizanati, paisje zyrash etj;Hapje dhe shfrytëzim 
hotelesh, motelesh, diskotekash, bar-kafe, lojra argëtuese për 
fëmijë, qendër sportive, qendra pushimi e kurative; 
Tregëtimin e karburanteve të ndryshëm me pakicë, si dhe 
vajrave lubrifikante, të gazit të lëngshëm për ngrohje, pajisje 
ngrohëse gazi si dhe mbushjen e bombolave të gazit dhe 
tregëtimin e tyre me pakicë.Tregtimin e artikujve të 
ndryshëm kancelarik, libra, revista etj 

10. Administratori/ët Nimet Riçku
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10.1 Afati i emërimit                Nga: 14/04/2021                Deri: 14/04/2026

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

Administratori i shoqerise nuk ka te drejte dhe kompetence 
per te nenshkruar kontrata apo cdo lloji mareveshje qe, ne 
nje menyre apo tjeter, ka lidhje me veprimtari fitimprurese 
qe buron nga pasuria e shtetit ose pushtetit vendor dhe as te 
fitoje pasuri te ketyre.

12. Ortakët DianaZebi
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 1.680.000,00                Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 1,00
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 24,00

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

13.1 Vlera e kapitalit                Para: 1.750.000,00                Natyre: 
13.2 Numri i pjesëve 1,00
13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 25,00

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

BIGALB GROUP
               Para: 3.570.000,00                Natyre: 
1,00

14. Ortakët 
14.1 Vlera e kapitalit
14.2 Numri i pjesëve
14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

51,00
14.4 Komente (nëse ka)

15. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

16. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht
E-Mail: nimet_ricku17@hotmail.com  
Telefon: 0692928882  

17. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
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-687649-04-21

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0195CCE1-12FB-4051-AF82-46818527762A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=89F925A4-0E6C-47B8-A451-83A72F8380AF
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Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

07/07/2021 Numri i ceshtjes: CN-736806-07-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të asamblesë së ortakëve datë 
06.07.2021 ku është vendosur: Ndryshimi i adresës kryesore të ushtrimit të aktivitetit. 
Vendimi i asambles së ortakëve datë 06.07.2021 ku është vendosur: që shoqëria nuk do të 
kryejë asnjë veprimtari fitimprurëse që buron nga pasuria e shtetit ose pushtetit vendor dhe 
as te fitojnë pasuri të këtyre, me qëllim zbatimin me korrektësi të pikes 3 të nenit 70 të 
Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë.Administratori i shoqërisë nuk ka të drejtë dhe 
kompetence për të nëshkruar kontrata apo çdo lloj marrëveshje që në një mënyrë apo tjetër 
ka veprimtari fitimprurëse që buron nga pasuria e shtetit ose pushtetit vendor dhe as të 
fitojnë pasuri të këtyre. 

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Diber;         DIBER;         ;         Maqellare;         MAQELLARE;         
Nr.Pasurie 292/9, 292/10, 292/11, Zona Kadastrale 2592, Maqellare, Diber;         "
eshte Hequr Adresa: "Diber;         DIBER;         ;         Maqellare;         MAQELLARE;         
Maqellare, Nr.Pasurie 292/6, Zona Kadastrale 2592, Volumi 7, Faqa125,  Maqellare, 
Diber;         "

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:            ("Nimet Riçku")                    , 
Competence ishte                      ("")            u be              ("Administratori i shoqerise nuk 
ka te drejte dhe kompetence per te nenshkruar kontrata apo cdo lloji mareveshje qe, ne 
nje menyre apo tjeter, ka lidhje me veprimtari fitimprurese qe buron nga pasuria e 
shtetit ose pushtetit vendor dhe as te fitoje pasuri te ketyre. ")           

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

Datë: 09/11/2021 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=483EDC13-70BE-4037-A7C4-7CA0EB47AC61
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=CE1D391E-B391-4854-B430-AF4876A2B3E3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=CE1D391E-B391-4854-B430-AF4876A2B3E3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5F7BBE73-9A51-4300-BC44-D6BC3B163EA1

