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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) M01504006F

2. Data e Regjistrimit 04/03/2020
3. Emri i Subjektit B.F.B.-Balcan Food&Beverage
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 25/02/2020
6. Kohëzgjatja                  Nga: 25/02/2020

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Rruga Papa Gjon Pali II, Arena 
Kombetare 
1.200.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 6,00
9. Objekti i aktivitetit Hapja, themelimi, administrimi per llogari te vet, drejtimi, 

shitja, blerja dhe qiramarrja e restoranteve, fast food, 
aktivitete te shperndarjes se pijeve duke perfshire dhe ato 
alkoolike te cdo lloj gradacioni, bar kafe, akulloreve, 
gjelltoreve, pikave te shitjes se gazetave dhe revistave, 
pikave te shitjes se mallrave te monopolit dhe duhanit, 
shperndaresave automatike te ushqimeve dhe pijeve, 
vendparkimeve per ruajtjen dhe qiradhenien e bicikletave 
dhe motoreve, garazheve, stabilimenteve te plazhit dhe 
termale si dhe te fshatrave turistike, magazinave dhe tregjeve 
per tregtimin me pakice te produkteve ushqimore dhe jo 
ushqimore, picerive, hoteleve dhe dyqaneve ne pergjithesi ne 
Itali; Per kete qellim shoqeria mund te bleje ose autorizoje  
leje dhe nenleje si dhe te nenshkruaje kontrata franchising, 
kontrata lejesh dhe koncesionesh te sendeve te luajtshme; 
Ushtrimin e aktivitetit te restoranteve dhe/ose hotelerise ne 
pergjithesi, ku ben pjese hapja, administrimi per llogari te 
vet, drejtimi, blerja dhe qira, si qiradhenes dhe qiramarres, te 
lokaleve te pershtatura per veprimtarine e restoranteve 
dhe/ose hotelerise si dhe te dhenies te cdo sherbimi te lidhur 
drejteperdrejte me ushtrimin e ketyre veprimtarive, duke 
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perfshire shperndarjen ne publik te ushqimeve dhe pijeve; 
Tregetimin me shumice dhe pakice, importin dhe eksportin e 
te gjitha produkteve qe shiten normalisht ne dyqane, 
supermerkate dhe magazinat e medha, si dhe te te gjitha 
mallrave te monopolit, gazetave dhe revistave; ne lidhje me 
keto produkte dhe mallra, shoqeria mund te kryeje edhe 
veprimtarite e lidhura te blerjes, magazinimit, dorezimit, 
transportit, ruajtjes dhe pergatitjes; Blerjen, perdorimin 
ekonomik, shitjen, autorizimin e te drejtave te autorit, 
markave, patentave tregetare dhe industriale dhe, gjithesesi, 
te sendeve jomateriale te nevojshme ose, te dobishme per 
realizimin e objektit te veprimtarise. Blerjen, shitjen, 
shkembimin  e ndertesave ose zonave te ndertueshme dhe te 
cdo lloj trualli tjeter, si dhe administrimin edhe me qira te 
pasurive te paluajtshme te saj, te cdo lloji, tipi apo natyre. 
Shoqeria mundet, gjithashtu, te kryeje, ne kauder te objektit 
te saj te veprimtarise, cdo aktivitet funksional, te lidhur, 
plotesues ose te ngjashem me ato te renditura me lart, si 
menaxhim dhe mirembajtje te impianteve teknologjike edhe 
per llogari te te treteve, studimi, konsulence, asistence dhe 
projektimi e ndertimi te impianteve dhe punimeve te 
nevojshme te porositura nga cilido. Shoqeria mund te jape 
me qira veprimtarite e lart permendura, edhe me dege te 
vecanta. Shoqeria mund te marre persiper dhe jape agjenci, 
komisione, perfaqesi, me ose pa depozite, mandate, te bleje, 
perdore dhe transferoje patenta dhe krijime te tjera te njeriut, 
te kryeje kerkime tregu dhe perpunim te te dhenave per 
llogari te saj ose te te treteve,  te jape dhe marre licenca 
shfrytezimi tregetar. Shoqeria, gjithashtu,  eskluzivisht per 
realizimin me te mire te objektit te veprimtarise dhe pa u 
ushtruar keto operacione ndaj publikut dhe gjithesesi ne 
menyre jo kryesore, mund: Te marre, jo me qellim te hedhjes 
ne treg, pjesemarrje dhe kuota ne shoqeri te tjera, duke kryer 
edhe koordinimin teknik, tregtar, administrativ dhe financiar 
te shoqerive ku merr pjese; Te kryeje operacione imobiliare, 
mobiliare, financiare dhe tregtare te cilat organi kompetent i 
shoqerise i vlereson te nevojshme ose te dobishme per 
realizimin e objektit te veprimtarise, duke perfshire ketu 
edhe menaxhimin e ndermarrjeve te te treteve, edhe permes 
qirase;  Dhenien e dorezanive, garancive  reale per kredi te 
posacme besimi dhe operacionesh bankare te cdo lloji. 
Importimin e produkteve dhe nenprodukteve te mishit dhe te 
bulmetit.
GUIDO FRINCONI10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 25/02/2020                Deri: 25/02/2025
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11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

Daniele Mecozzi12. Administratori/ët
12.1 Afati i emërimit                Nga: 25/02/2020                Deri: 25/02/2025

13. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 
parashikimet ligjore
13.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

14. Ortakët GUIDOFRINCONI
14.1 Vlera e kapitalit                Para: 180.000,00                Natyre: 
14.2 Numri i pjesëve 1,00
14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 15,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
15. Ortakët MatteoFrinconi

15.1 Vlera e kapitalit                Para: 180.000,00                Natyre: 
15.2 Numri i pjesëve 1,00
15.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 15,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
16. Ortakët MassimoMoretti

16.1 Vlera e kapitalit                Para: 120.000,00                Natyre: 
16.2 Numri i pjesëve 1,00
16.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 10,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
17. Ortakët DanieleMecozzi

17.1 Vlera e kapitalit                Para: 180.000,00                Natyre: 
17.2 Numri i pjesëve 1,00
17.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 15,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
18. Ortakët AnestiNano

18.1 Vlera e kapitalit                Para: 360.000,00                Natyre: 
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18.2 Numri i pjesëve 1,00
18.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 30,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
19. Ortakët GerryMecozzi

19.1 Vlera e kapitalit                Para: 180.000,00                Natyre: 
19.2 Numri i pjesëve 1,00
19.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 15,00

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

21. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht

Emri Tregtar: B.F.B.-Balcan Food&Beverage
E-Mail: guido@studiofrinconi.it  
Telefon: 0692024873  

22. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Akti i themelimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Dokumenti i autorizimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)

Regjistrimi Fillestar: CN-474998-02-20

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

04/11/2020 Numri i ceshtjes: CN-615541-11-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese, date  04.11.2020 per 
pranimin e doreheqjes se administratorit Anesti Nano.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte larguar administratori:            ("Anesti Nano")         

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B325419D-AC35-43AD-8830-6F6560B1F2B2
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6899848A-25C3-416C-BA39-80C18A8DBBE5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=53ACDAF6-4E94-4496-9357-A1F692B8EAEB
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D4B92ECD-3246-4B47-B75F-F0AC5F3DBA2F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=00069EB5-F83C-4819-954E-129F7A3F5A7D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=00069EB5-F83C-4819-954E-129F7A3F5A7D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=92080BCE-93D7-4898-A5E0-5940D8F91BEC
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05/05/2021 Numri i ceshtjes: CN-696408-05-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 28.04.2021 per shtimin e objektit te 
shoqerise .
Objekti ishte            ("Hapja, themelimi, administrimi per llogari te vet, drejtimi, shitja, 
blerja dhe qiramarrja e restoranteve, fast food, aktivitete te shperndarjes se pijeve duke 
perfshire dhe ato alkoolike te cdo lloj gradacioni, bar kafe, akulloreve, gjelltoreve, pikave 
te shitjes se gazetave dhe revistave, pikave te shitjes se mallrave te monopolit dhe duhanit, 
shperndaresave automatike te ushqimeve dhe pijeve, vendparkimeve per ruajtjen dhe 
qiradhenien e bicikletave dhe motoreve, garazheve, stabilimenteve te plazhit dhe termale si 
dhe te fshatrave turistike, magazinave dhe tregjeve per tregtimin me pakice te produkteve 
ushqimore dhe jo ushqimore, picerive, hoteleve dhe dyqaneve ne pergjithesi ne Itali; Per 
kete qellim shoqeria mund te bleje ose autorizoje  leje dhe nenleje si dhe te nenshkruaje 
kontrata franchising, kontrata lejesh dhe koncesionesh te sendeve te luajtshme; Ushtrimin 
e aktivitetit te restoranteve dhe/ose hotelerise ne pergjithesi, ku ben pjese hapja, 
administrimi per llogari te vet, drejtimi, blerja dhe qira, si qiradhenes dhe qiramarres, te 
lokaleve te pershtatura per veprimtarine e restoranteve dhe/ose hotelerise si dhe te dhenies 
te cdo sherbimi te lidhur drejteperdrejte me ushtrimin e ketyre veprimtarive, duke perfshire 
shperndarjen ne publik te ushqimeve dhe pijeve; Tregetimin me shumice dhe pakice, 
importin dhe eksportin e te gjitha produkteve qe shiten normalisht ne dyqane, 
supermerkate dhe magazinat e medha, si dhe te te gjitha mallrave te monopolit, gazetave 
dhe revistave; ne lidhje me keto produkte dhe mallra, shoqeria mund te kryeje edhe 
veprimtarite e lidhura te blerjes, magazinimit, dorezimit, transportit, ruajtjes dhe 
pergatitjes; Blerjen, perdorimin ekonomik, shitjen, autorizimin e te drejtave te autorit, 
markave, patentave tregetare dhe industriale dhe, gjithesesi, te sendeve jomateriale te 
nevojshme ose, te dobishme per realizimin e objektit te veprimtarise. Blerjen, shitjen, 
shkembimin  e ndertesave ose zonave te ndertueshme dhe te cdo lloj trualli tjeter, si dhe 
administrimin edhe me qira te pasurive te paluajtshme te saj, te cdo lloji, tipi apo natyre. 
Shoqeria mundet, gjithashtu, te kryeje, ne kauder te objektit te saj te veprimtarise, cdo 
aktivitet funksional, te lidhur, plotesues ose te ngjashem me ato te renditura me lart, si 
menaxhim dhe mirembajtje te impianteve teknologjike edhe per llogari te te treteve, 
studimi, konsulence, asistence dhe projektimi e ndertimi te impianteve dhe punimeve te 
nevojshme te porositura nga cilido. Shoqeria mund te jape me qira veprimtarite e lart 
permendura, edhe me dege te vecanta. Shoqeria mund te marre persiper dhe jape agjenci, 
komisione, perfaqesi, me ose pa depozite, mandate, te bleje, perdore dhe transferoje 
patenta dhe krijime te tjera te njeriut, te kryeje kerkime tregu dhe perpunim te te dhenave 
per llogari te saj ose te te treteve,  te jape dhe marre licenca shfrytezimi tregetar. 
Shoqeria, gjithashtu,  eskluzivisht per realizimin me te mire te objektit te veprimtarise dhe 
pa u ushtruar keto operacione ndaj publikut dhe gjithesesi ne menyre jo kryesore, mund: 
Te marre, jo me qellim te hedhjes ne treg, pjesemarrje dhe kuota ne shoqeri te tjera, duke 
kryer edhe koordinimin teknik, tregtar, administrativ dhe financiar te shoqerive ku merr 
pjese; Te kryeje operacione imobiliare, mobiliare, financiare dhe tregtare te cilat organi 
kompetent i shoqerise i vlereson te nevojshme ose te dobishme per realizimin e objektit te 
veprimtarise, duke perfshire ketu edhe menaxhimin e ndermarrjeve te te treteve, edhe 
permes qirase;  Dhenien e dorezanive, garancive  reale per kredi te posacme besimi dhe 
operacionesh bankare te cdo lloji. ")          u be            ("Hapja, themelimi, administrimi 
per llogari te vet, drejtimi, shitja, blerja dhe qiramarrja e restoranteve, fast food, 
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aktivitete te shperndarjes se pijeve duke perfshire dhe ato alkoolike te cdo lloj 
gradacioni, bar kafe, akulloreve, gjelltoreve, pikave te shitjes se gazetave dhe 
revistave, pikave te shitjes se mallrave te monopolit dhe duhanit, shperndaresave 
automatike te ushqimeve dhe pijeve, vendparkimeve per ruajtjen dhe qiradhenien e 
bicikletave dhe motoreve, garazheve, stabilimenteve te plazhit dhe termale si dhe te 
fshatrave turistike, magazinave dhe tregjeve per tregtimin me pakice te produkteve 
ushqimore dhe jo ushqimore, picerive, hoteleve dhe dyqaneve ne pergjithesi ne Itali; 
Per kete qellim shoqeria mund te bleje ose autorizoje  leje dhe nenleje si dhe te 
nenshkruaje kontrata franchising, kontrata lejesh dhe koncesionesh te sendeve te 
luajtshme; Ushtrimin e aktivitetit te restoranteve dhe/ose hotelerise ne pergjithesi, ku 
ben pjese hapja, administrimi per llogari te vet, drejtimi, blerja dhe qira, si 
qiradhenes dhe qiramarres, te lokaleve te pershtatura per veprimtarine e 
restoranteve dhe/ose hotelerise si dhe te dhenies te cdo sherbimi te lidhur 
drejteperdrejte me ushtrimin e ketyre veprimtarive, duke perfshire shperndarjen ne 
publik te ushqimeve dhe pijeve; Tregetimin me shumice dhe pakice, importin dhe 
eksportin e te gjitha produkteve qe shiten normalisht ne dyqane, supermerkate dhe 
magazinat e medha, si dhe te te gjitha mallrave te monopolit, gazetave dhe revistave; 
ne lidhje me keto produkte dhe mallra, shoqeria mund te kryeje edhe veprimtarite e 
lidhura te blerjes, magazinimit, dorezimit, transportit, ruajtjes dhe pergatitjes; 
Blerjen, perdorimin ekonomik, shitjen, autorizimin e te drejtave te autorit, markave, 
patentave tregetare dhe industriale dhe, gjithesesi, te sendeve jomateriale te 
nevojshme ose, te dobishme per realizimin e objektit te veprimtarise. Blerjen, shitjen, 
shkembimin  e ndertesave ose zonave te ndertueshme dhe te cdo lloj trualli tjeter, si 
dhe administrimin edhe me qira te pasurive te paluajtshme te saj, te cdo lloji, tipi apo 
natyre. Shoqeria mundet, gjithashtu, te kryeje, ne kauder te objektit te saj te 
veprimtarise, cdo aktivitet funksional, te lidhur, plotesues ose te ngjashem me ato te 
renditura me lart, si menaxhim dhe mirembajtje te impianteve teknologjike edhe per 
llogari te te treteve, studimi, konsulence, asistence dhe projektimi e ndertimi te 
impianteve dhe punimeve te nevojshme te porositura nga cilido. Shoqeria mund te 
jape me qira veprimtarite e lart permendura, edhe me dege te vecanta. Shoqeria 
mund te marre persiper dhe jape agjenci, komisione, perfaqesi, me ose pa depozite, 
mandate, te bleje, perdore dhe transferoje patenta dhe krijime te tjera te njeriut, te 
kryeje kerkime tregu dhe perpunim te te dhenave per llogari te saj ose te te treteve,  
te jape dhe marre licenca shfrytezimi tregetar. Shoqeria, gjithashtu,  eskluzivisht per 
realizimin me te mire te objektit te veprimtarise dhe pa u ushtruar keto operacione 
ndaj publikut dhe gjithesesi ne menyre jo kryesore, mund: Te marre, jo me qellim te 
hedhjes ne treg, pjesemarrje dhe kuota ne shoqeri te tjera, duke kryer edhe 
koordinimin teknik, tregtar, administrativ dhe financiar te shoqerive ku merr pjese; 
Te kryeje operacione imobiliare, mobiliare, financiare dhe tregtare te cilat organi 
kompetent i shoqerise i vlereson te nevojshme ose te dobishme per realizimin e 
objektit te veprimtarise, duke perfshire ketu edhe menaxhimin e ndermarrjeve te te 
treteve, edhe permes qirase;  Dhenien e dorezanive, garancive  reale per kredi te 
posacme besimi dhe operacionesh bankare te cdo lloji. Importimin e produkteve dhe 
nenprodukteve te mishit dhe te bulmetit.")         
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Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 
paguar)

Datë: 06/05/2022 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5D6AAD53-4811-40A7-AB3F-899B4F8FE42D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=56B85702-3C11-499B-81E2-A56CEEBCA00D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=56B85702-3C11-499B-81E2-A56CEEBCA00D

