EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË
DHËNAT E SUBJEKTIT “PERSON FIZIK”
GJENDJA E REGJISTRIMIT FILLESTAR
1. Numri unik i identifikimit të subjektit K61610003S
(NUIS)
2. Emri i subjektit

KADRI HALDEDA

3. Forma ligjore

Person Fizik

4. Data e regjistrimit

15/03/2006

5. Fusha e veprimtarisë

Punime druri. Prodhime druri,punime druri mobileri e
tapiceri, prodhime metalike te cdo lloji, dyer dritare etjTregti
me shumice dhe pakice të artikujve të ndryshëm të të gjitha
llojeve te aksesoreve si dhe te lendeve te para per prodhimin
e mobiljeve si dhe import eksportin e tyre.prodhime metalike
te cdo lloji, dyer dritare etj. Punime druri mobilje e orendi ,
dhe tregtimi i tyre Hapje dhe shfrytezim hotelesh, bare,
restorante, diskoteka, qendra pushimi dhe kurative.Punime
druri mobilje e orendi , prodhime duralumini dhe tregtimi i
tyre.. Eksportimi dhe importimi,. j. Tregtim artikuj mobilerie
per hoteleri, zyra, spitale, shkolla. Tregtim te materialeve
kopshtarie, lule, peme dekorative, plehra kimike dhe farera.
Tregtim te materialeve per IT dhe sisteme vezhgimi me 2
kamera. Tregtim te materialeve pjese kembimi per
automjete, mjete bujqesore, industri si dhe paisje
teknologjike. Shoqeria gjithashtu mund te bashkepunoje me
shoqeri te tjera me objekt te njejte ose te ndryshem te saj.
Tregti me shumice e pakice materiale laboratorike, materiale,
kimikate e reagente laboratorike, industriale, energjetike,
mjeksore, veterinare, medikamenteve dhe lendeve te para per
prodhimin e tyre. Tregti me shumice e pakice lubrifikante te
ndryshme. Tregti me shumice e pakice materiale, paisje e
aksesore per saldime te llojeve te ndryshme. Investime ne
energjetike ,telekomunikacione ,makineri, mallrat e
ndryshem, import - eksport produkte dhe sherbime ne
industri si energjetika, hidraulika. Mirembajtje, sherbime e
pjese kembimi te makinerive, paisjeve dhe aparaturave,
makinerive, aparatura qe perdoren ne sistemin energjetik.
Tregti me shumice e pakice te paisjeve elektonike
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6. Vendi i ushtrimit të aktivitetit

komujutera, fotokopje telefona e tjere. Materiale dhe
aksesore elektrik, mekanik, hidraulik, ndertimi per riparime
dhe mirembajtje te ndryshme. Materiale dhe pajisje higjienosanitare. Materiale dhe aksesor saldimi per riparime dhe
mirembajtje te ndryshme. Vegla dhe aksesor pune. Pajisje si
kompjutera, fotokopje, kondicionere dhe aksesor e pjese
kembimi per riparime, mirembajtje dhe sherbime te paisjeve
te ndryshme si kompjutera, fotokopje, kondicionere dhe te se
njejtes natyre ose te ngjashme. Lubrifikante si adblue,
antifrize, graso, elektolit, alkool frenash dhe te ngjashme ose
te se njejtes natyre. Pjese kembimi per automjete te tipeve te
ndryshme, goma dhe te ngjashme ose te se njejtes
natyreTregtim me shumice e pakice te pajisjeve
kompjuterike, skanerave diagnostifikues per makina,
aparatura e pajisje dhe vegla pune, per servise automjetesh.
Tregti me pakice dhe me shumice pjese kembimi per
makina. Import, eksport, etj. Aktivitet ne fushen e transportit
te brendshem e te jashtem per udhetare e per mallra
Tirane Kamez BATHORE Lagjia nr 7,Rruga Azem Hajdari,
Ndertesa nr 64/1

7. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

Tirane Kashar MEZEZ Fugon me targe TR 8270 I

8. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Emri Tregtar: Kadri Haldeda
E-Mail: kacorritom@yahoo.com
Telefon: 0682052155

9. Statusi

Aktiv

Lista e Dokumenteve:
Regjistrimi Fillestar: CN-015704-09-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
1. 15/03
/2006

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i Vendimit:36469, Gjykata:Tirane
Emri i Subjektit: Kadri Haldeda; Data e Regjistrimit: 15.03.2006; Forma ligjore: Person
fizik; Vendi i ushtrimit te aktivitetit: Tiranë; Fusha e veprimtarisë: Punime druri;
Lista e Dokumenteve:
R.48 Nr-35-EK-brisida-03-01-20080020.pdf

20/09/2014

Numri i ceshtjes: CN-643493-09-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
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FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
08/02/2016

Numri i ceshtjes: CN-543474-02-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Hapja e nje adrese dytesore Deklarim i numrit te kontaktit
Saktesim i kodit ekonomik Deklarim i seksionit D ( i vetepunesuar i vetem).
Telefon ishte
("")
u be
("0682052155")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Kashar;
Fugon me targe TR 8270 I;
"

MEZEZ;

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te Sigurimet Shoqerore:
eshte Shtuar:"I vetepunesuar i vetem"
Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
25/07/2019

Numri i ceshtjes: CN-282509-07-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim adrese kryesore.
E-Mail ishte
("")
u be
("kacorritom@yahoo.com")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Kamez;
;
Lagjia nr 7,Rruga Azem Hajdari, Ndertesa nr 64/1;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Kashar;
FUSHE MEZEZ;
"

BATHORE;
KASHAR;

Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
09/11/2021

Numri i ceshtjes: CN-811011-11-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim objekti veprimtarie.
Objekti ishte
("Punime druri.")
u be
("Punime druri. Prodhime
druri,punime druri mobileri e tapiceri, prodhime metalike te cdo lloji, dyer dritare
etjTregti me shumice dhe pakice të artikujve të ndryshëm të të gjitha llojeve te
aksesoreve si dhe te lendeve te para per prodhimin e mobiljeve si dhe import
eksportin e tyre.prodhime metalike te cdo lloji, dyer dritare etj. Punime druri mobilje
e orendi , dhe tregtimi i tyre Hapje dhe shfrytezim hotelesh, bare, restorante,
diskoteka, qendra pushimi dhe kurative.Punime druri mobilje e orendi , prodhime
duralumini dhe tregtimi i tyre.. Eksportimi dhe importimi,. j. Tregtim artikuj
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mobilerie per hoteleri, zyra, spitale, shkolla. Tregtim te materialeve kopshtarie, lule,
peme dekorative, plehra kimike dhe farera. Tregtim te materialeve per IT dhe
sisteme vezhgimi me 2 kamera. Tregtim te materialeve pjese kembimi per automjete,
mjete bujqesore, industri si dhe paisje teknologjike. Shoqeria gjithashtu mund te
bashkepunoje me shoqeri te tjera me objekt te njejte ose te ndryshem te saj. Tregti
me shumice e pakice materiale laboratorike, materiale, kimikate e reagente
laboratorike, industriale, energjetike, mjeksore, veterinare, medikamenteve dhe
lendeve te para per prodhimin e tyre. Tregti me shumice e pakice lubrifikante te
ndryshme. Tregti me shumice e pakice materiale, paisje e aksesore per saldime te
llojeve te ndryshme. Investime ne energjetike ,telekomunikacione ,makineri, mallrat e
ndryshem, import - eksport produkte dhe sherbime ne industri si energjetika,
hidraulika. Mirembajtje, sherbime e pjese kembimi te makinerive, paisjeve dhe
aparaturave, makinerive, aparatura qe perdoren ne sistemin energjetik. Tregti me
shumice e pakice te paisjeve elektonike komujutera, fotokopje telefona e tjere.
Materiale dhe aksesore elektrik, mekanik, hidraulik, ndertimi per riparime dhe
mirembajtje te ndryshme. Materiale dhe pajisje higjieno-sanitare. Materiale dhe
aksesor saldimi per riparime dhe mirembajtje te ndryshme. Vegla dhe aksesor pune.
Pajisje si kompjutera, fotokopje, kondicionere dhe aksesor e pjese kembimi per
riparime, mirembajtje dhe sherbime te paisjeve te ndryshme si kompjutera,
fotokopje, kondicionere dhe te se njejtes natyre ose te ngjashme. Lubrifikante si
adblue, antifrize, graso, elektolit, alkool frenash dhe te ngjashme ose te se njejtes
natyre. Pjese kembimi per automjete te tipeve te ndryshme, goma dhe te ngjashme
ose te se njejtes natyreTregtim me shumice e pakice te pajisjeve kompjuterike,
skanerave diagnostifikues per makina, aparatura e pajisje dhe vegla pune, per servise
automjetesh. Tregti me pakice dhe me shumice pjese kembimi per makina. Import,
eksport, etj. Aktivitet ne fushen e transportit te brendshem e te jashtem per udhetare
e per mallra")
Lista e Dokumenteve:

Datë:23/11/2021
__________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)
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