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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) M06502001L

2. Data e Regjistrimit 02/03/2020
3. Emri i Subjektit ALFA Albanian Food Agency
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 17/02/2020
6. Kohëzgjatja                  Nga: 17/02/2020

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Shkoder Shkoder  SHKODER Rruga Ludovik Saraqi, godine 
3 kateshe, kati i 2-te, zona kadastrale 8593, ndertesa nr 11 
10.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 2,00
9. Objekti i aktivitetit Menaxhimi dhe sigurimi i sherbimeve te integruara per 

shoqerite, organet private dhe/ose publike, autoritetet lokale 
ne forme te drejtperdrejte dhe te terthorte dhe ne vecanti: 
sherbimet menaxheriale, organizimi i biznesit ne fushen e: 
mbrojtjen e shendetit dhe sigurise ne vendin e punes 
nepermjet organizimit te jashtem te sherbimit te parandalimit 
dhe te mbrojtjes, menaxhimit te mbikqyrjes shendetesore, 
vizitave mjekesore te pergjithshme dhe mjekesore per 
profesionistet ne rrezik; siguria e parandalimit te 
aksidenteve, vleresimi i ekspozimit te punetoreve te 
zhurmes; siguria e ushqimit (sistemi HACCP i vete kontrollit 
te ushqimit); higjenen dhe sigurine e mjedisit (furnizimi me 
uje, mbetjet e ngurta dhe hedhja e ujerave te ndotura , 
emisionet atmosferike), vleresimi i ndikimit akustik dhe 
mjedisor dhe sistemet e zvogelimit te zhurmes; parandalimi i 
zjarrit edhe nepermjet sistemeve telematike te largeta (rrjeti i 
internetit); siguria neper kantiere pune; formimi ne distance; 
perpunimi i rrogave; marketingun e mjeteve, pajisjeve dhe 
aksesoreve. Ndertimin, realizimin, menaxhimin, 
mirembajtjen, shitjen dhe blerjen, dhenien me qira te 
ndertesave, puneve civile, industriale dhe infrastrukturore te 
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cfaredo lloji dhe natyre dhe ne vecanti ofrimi i te gjitha 
sherbimeve per studimin, projektimin, konsulencen, 
asistencen, menaxhimin e puneve dhe cdo aktivitet tjeter ne 
fushen inxhinierise dhe arkitektures. Aktiviteti perkates, 
drejtperdrejt ose terthorazi, ne sektoret e sistemeve te ajrit te 
kondicionuar, ventilimit dhe termoventilimit, te sistemeve te 
ngrohjes elektrike dhe hidraulike; dizajn te brendshem dhe 
dyqane; instalimi i pjeseve mekanike; blerjen per instalimin 
e materialeve ndertimore, te te  gjitha makinerive per 
instalimin e sistemeve te kondicionimt, ventilimit dhe 
termoventilimit, te makinerive per sistemet e ngrohjes, 
elektrike dhe hidraulike. Organizimi i konferencave, 
seminareve te studimit, kurseve te perseritjes dhe trajnimit 
profesional, me theks te vecante ne sigurine e ushqimit, 
punetoreve dhe vendeve te punes, gjithashtu si ofrues te 
ECM (Edukimi i vazhdueshem mjekesor). Ndihma per 
operatoret ekonomik permes ofrimit te sherbimeve  
sekretarise, procedurave administrative, kontabilitet, analizes 
se biznesit, marredhenieve me publikun dhe kerkimeve te 
marketingut. Zhvillimi dhe sherbimi i marketingut i 
software-ve aplikativ per lenden perkatese dhe krijimi i 
faqeve te intenetit, studimeve dhe realizimeve grafike. 
Realizimi, zhvillimi dhe marketingu i teksteve, botimeve, 
artikujve, broshurave, mjeteve mesimore, perdorimit te 
teknologjise me te avancuara, si per realizimin ashtu edhe 
per shperndarjen, per subjektet ne fjale. Shoqeria mund te 
kryeje aktivitete te franchising-it dhe te marre perfaqesime 
dhe te jete i lecencuar dhe nen- i licencuar, ekskluziv apo jo, 
i patentave per shpikjet industriale, modelet e perdorimit dhe 
zbukurimet, software-ve, markat, know-how dhe asistenca 
teknike, reklama, slogane dhe shenja te tjera dalluese; te 
gjitha ne menyren me te gjere, pa perjashtime ose kufizime 
te cfaredo lloji, per llogari te tyre dhe/ose ne emer te paleve 
te treta, drejperdrejt ose terthorazi, per urdhera, tendera, per 
koncensione dhe ne cdo rast si ne Shqiperi dhe jashte vendit, 
dispozitat e tanishme te ligjit dhe me perjashtimin e shprehur 
te profesioneve te mbrojtura, si dhe aktivitete, ushtrimi i te 
cilave i nenshtrohet regjistrimit ne listat profesionale.
Ivan Gilardi10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 17/02/2020                Deri: 17/02/2025
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët IvanGilardi
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12.1 Vlera e kapitalit                Para: 5.000,00                Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 1,00
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 50,00

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

13.1 Vlera e kapitalit                Para: 5.000,00                Natyre: 
13.2 Numri i pjesëve 1,00
13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 50,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
14. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

15. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht

Emri Tregtar: ALFA Albanian Food Agency
E-Mail: miqtebiznesit@gmail.com  
Telefon: 0698020300  

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

Regjistrimi Fillestar: CN-471781-02-20

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

29/07/2020 Numri i ceshtjes: CN-537433-07-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 02.07.2020, ku eshte vendosur, 
ndryshimi i adreses kryesore te ushtrimit te aktivitetit te shoqerise.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Shkoder;         SHKODER;         Shkoder;         ;         
SHKODER;         Rruga Ludovik Saraqi, godine 3 kateshe, kati i 2-te, zona 
kadastrale 8593, ndertesa nr 11;         "
eshte Hequr Adresa: "Shkoder;         SHKODER;         Shkoder;         ;         SHKODER;         
Rruga At Gjergj Fishta, N 37/ H 17, 4001;         "

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=51ABDC49-D31A-46F8-A380-AA5D61488C42
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D0ED28CA-F64C-4FC9-A213-B24EDB21DD94
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5928A570-231C-43D2-9F75-B4FB71F2593D
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Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Vendim i asamblese se pergjithshme

09/02/2022 Numri i ceshtjes: CN-860382-02-22
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhrit  Nr.95 Prot., datë 03.02.2022, lëshuar nga 
Zyra Permbarimore Private “TDR GROUP” shpk, drejtuar QKB-se, ku ështe urdheruar 
vendosja e mases se sekuestros mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga Anton Gurakuqi ne 
shoqerine “ALFA Albanian Food Agency” shpk me NIPT - M06502001L.

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

Datë: 05/05/2022 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F0560FB1-1F7A-4BC0-913F-115B0B9030E3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EF8201AF-31BF-4D35-823A-219CD90B2A7A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=212342AA-8A52-4CC8-8D82-A0C34DEC7FEF

