
1

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) M17821501K

2. Data e Regjistrimit 21/04/2021
3. Emri i Subjektit ALBES INVEST
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 07/04/2021
6. Kohëzgjatja                  Nga: 07/04/2021

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Lezhe  Shengjin SHENGJIN Rruga e " Plazhit" Godina 
Nr.35, Kati 1 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit Tregeti me shumice dhe pakice te produkteve ushqimore dhe 

industriale, kozmetike etj. Ndertim, Investim, Ndertimi I 
objekteve Civile dhe industrial.prodhim dhe tregeti te 
materialeve te ndertimit, veprimtari ne fushen e 
Imobiliareve, marrja dhe dhenia me qira e pasurive te 
lujtshme dhe te palujtshme. Punime ndertimi, instalime 
impiantesh te ndryshme, lyerje, patinimi, dyer, dritare 
etj.Hotel, kampingje.Argetim per femije dhe te rritur, Bar, 
restorant, Lavazh, Parkim, Autoservis dhe servis I 
makinerive te ndryshme, Tregeti elektroshtepiake dhe paisje 
elektronike. Import- Eksport te gjitha produkteve te lejuara 
nga legjislacioni, shitje blerje te automjeteve dhe me 
qera.Peshkim zenie dhe tregtim peshku, aktivitete ne fushen 
e sigurise private, sherbim taksi, transport Brenda dhe jashte 
vendit te udhetareve dhe mallrave agjensi udhetimesh dhe 
turistike.Prodhim,ambalazhim,tregetim, transport dhe 
shperndarje Uji natyral, pije freskuese dhe produkte 
ushqimore.Perpunim, import eksport i lendes drusore dhe 
tregtimi mobilje, hidrosanitare, pllaka parkete dhe te gjitha 
materialeve te lejuara ne fushen e ndertimit.Grumbullim, 
tregtim i materialeve te ndryshme si hekur, alumin, bronx, 
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baker ( te gjitha llojet e skapeve). Shitje te materialeve 
plastike. Punime ne hidrocentrale. Punime siperfaqesore te 
shfrytezimit, prodhimit te materialeve industrial ( zhavorre, 
gelqeror , ranor). te mineraleve jometalor, metaloreve, me 
karriere dhe me punime nentokesore.Import kafe, pije dhe 
produkte ushqimore, rritja dhe mbareshtrimi i kafsheve dhe 
ngritja e fermave, Agroturizem, Arkutekture dhe aktivitete 
Inxhinierike. projektim dhe konsulence ne fushen e 
projektimit dhe zbatimit, trajnim dhe kurse ne fusha te 
ndryshme. Hospitality, Turizem etj. dhe cdo lloj aktiviteti te 
lejuar nga ligji.
Besnik Paluca10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 07/04/2021                Deri: 07/04/2026
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët BesnikPaluca
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 100.000,00                Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 1,00
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: "ALBES INVEST" Sh.p.k
E-Mail: infoluxuryap@gmail.com  

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

Regjistrimi Fillestar: CN-687197-04-21

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

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

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F9580EAC-EFD2-47AC-B06C-2957440E9463
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BB1A1109-89B6-4E22-93F9-7892DA41C8C2
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(i nëpunësit të sportelit)


