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)
2. Data e Regjistrimit

M14329201L
29/07/2021

3. Emri i Subjektit

ALIBABA - AGROBIZNES

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

27/07/2021

6. Kohëzgjatja

Nga: 27/07/2021
Durres Fushe Kruje HALIL Bashkia Kruje, lagjja Halil, ZK.
1921, me numer pasurie 351/2
10.000,00

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri
8. Kapitali
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave
9. Objekti i aktivitetit

1,00
Import-eksport,tregeti me shumice dhe pakice te artikujve te
ndryshem
te
konsumit
te
gjere,
bujqesor,
industrial,ushqimore, materiale ndertimi dhe inerte, linja
pajisje etj.Zhvillimin e agropylltarise dhe bujqesise,
kultivimin, perpunimin dhe tregtimin e pemëve
frutore,arrore,ullijve dhe kulturave te ndryshme bujqesore
etj.Zhvillimin e blegtorise, mbashtrim te gjedhit, bagetive te
imta etj, perpunimin dhe tregtimin e produkteve shtazore, si
mish, qumesht etj.Tregeti me me shumice dhe pakice te
produkteve bujqesore dhe blegtorale.Import-eksport, tregeti
me shumice dhe pakice i mobiljeve te ndryshme te te gjitha
llojve, per shtepi, dyer, dritare, mobilje zyrash si dhe
ndertimi dhe montimi i tyre. Import -eksport tregeti me
shumice dhe pakice i lendes se pare drusore, melamine dhe
prodhimi i mobiljeve te ndryshme.Aktivitet per organizimin
e turizmit, agroturizmit dhe agjensive te sherbimeve te
ndryshme.Aktivitet per organizimin e sporteve te ndryshme
dhe reakreacionit.Hapje restorantesh, hotelesh, motelesh,
piceri,bar-bufe. Tregeti me shumice dhe pakice i pjeseve te
kembimit per automjete, mjete bujqesore, makineri
bujqesore dhe servisi i tyre, servis i pajisjeve elektrike dhe
1

elektronike.Agjensi ushetimesh turistike, transport mallrash
dhe udhetaresh.
Sami Bami

10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
12. Ortakët
12.1 Vlera e kapitalit
12.2 Numri i pjesëve
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

Nga: 27/07/2021

Deri: 27/07/2026

Para: 10.000,00

Natyre:

BAMI
1,00
100,00

12.4 Komente (nëse ka)
13. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit
14. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Emri Tregtar: ALIBABA - AGROBIZNES
E-Mail: samibami240@gmail.com
Telefon: 0682032206

15. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Akti i themelimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Regjistrimi Fillestar: CN-759049-07-21

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit

Datë: 17/02/2022

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)
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