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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) M01316514L

2. Data e Regjistrimit 16/01/2020
3. Emri i Subjektit BUNAC  ITALIANA -AGRICOLTURE
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 13/01/2020
6. Kohëzgjatja                  Nga: 13/01/2020

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri
Durres Durres  DURRES "Lagjja numer 9 ",Rruga " A.Goga 
"  , pallati 140 , kati 3-te i banimit   ,  apartamenti nr  27  
,Durres 
10.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e saj ne fushat e :  Tregeti  

me pakicë dhe shumice e plehrave kimike dhe pesticideve, 
farave dhe fidaneve , produkteve për bujqësi. Import eksport 
te per nevojat e shoqerise dhe per te trete , tregetim te  
makinerive dhe artikujve teknikë për bujqësi, kopshtari, 
ushqim per kafshe dhe pajisje te ndryshme industriale per 
qellim bujqesor .
CARLO DI FAZIO10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 17/01/2020                Deri: 17/01/2025
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

AGRI POINT S.R.L.
               Para: 10.000,00                Natyre: 
1,00

12. Ortakët 
12.1 Vlera e kapitalit
12.2 Numri i pjesëve
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

100,00
12.4 Komente (nëse ka)
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13. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit Fier Divjake  DIVJAKE Lagjja nr.3,rruga 20 Janari,godina 
me numer pasurie 430/90,zona kadastrale 1492. 

14. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht

Emri Tregtar: BUNAC  ITALIANA -AGRICOLTURE
E-Mail: mirelsula@yahoo.it  
Telefon: 0673982146  

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

Regjistrimi Fillestar: CN-451258-01-20

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

29/01/2020 Numri i ceshtjes: CN-455688-01-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të ortakut të vetëm Nr. 01 datë 
17.01.2020 për miratimin e shitjes se kuotave dhe dorëheqjen nga roli i administratorit. 
Kontratë shitje Nr. 224 Rep dhe 86 kol datë 17.01.2020 ku është vendosur shitja e 100% të 
kapitalit nga ortaku Mirel Sula  në favor të AGRI POINT S.R.L. Vendimi i ortakut të 
vetëm datë 17.01.2020 për miratimin e emërimit të administratorit  z. Carlo Di Fazio, për 
një periudhë 5 vjeçare. 
Ownership_Code ishte            ("Shqiptare (100%)")          u be            ("E Huaj (100%)")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte larguar ortaku:            ("Mirel Sula")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
eshte shtuar ortaku:            ("AGRI POINT S.R.L.")                      Numri i aksioneve 
"1,00             Perqindja ne kapital "100,00             Kontributi ne para "10.000,00

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:            ("CARLO DI FAZIO")                      Nga data 
"17/01/2020             Ne daten "17/01/2025
eshte larguar administratori:            ("Mirel Sula")         

Lista e Dokumenteve:
Transferim i kuotave te kapitalit
Vendim i asamblese se pergjithshme

05/02/2020 Numri i ceshtjes: CN-463396-02-20

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9FDBF64A-0AE9-4EF5-AC56-37F0AD049CA7
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3E2EAB46-90C2-4628-93EF-4C0E082405C3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E132D2EE-9317-47B5-8B4E-B6ED0A014758
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FB405405-361A-459D-86CE-9F977486CCB6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=309DD736-BA76-4E08-A455-C939D6033C71
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Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kërkesës datë 01.02.2020 për hapjen e adresës 
dytësore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         Divjake;         ;         DIVJAKE;         
Lagjja Nr.3, rruga 20 Janari, godine 2 kateshe me nr.72, kati i pare.;         "

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

13/07/2020 Numri i ceshtjes: CN-541896-07-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit datë23.06.2020 për miratimin e e hapjes 
dhe mbylljes së një adrese dytësore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         Divjake;         ;         DIVJAKE;         
Lagjja nr.3,rruga 20 Janari,godina me numer pasurie 430/90,zona kadastrale 1492.;         
"
eshte Hequr Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         Divjake;         ;         DIVJAKE;         
Lagjja Nr.3, rruga 20 Janari, godine 2 kateshe me nr.72, kati i pare.;         "

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

Datë: 01/04/2022 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=58582E4D-EF47-466A-A9FF-E61400B778FD
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=99C3F400-9008-4454-B899-2E056AF8544D

