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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) M28016501K

2. Data e Regjistrimit 16/06/2022
3. Emri i Subjektit VELA INVEST
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 14/06/2022
6. Kohëzgjatja                  Nga: 14/06/2022

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri
Lezhe Lezhe  LEZHE Njesia Administrative Blinisht, fshati 
TROSHAN ,Fabrika Ujit, ne Zonen kadastrale 3650,me 
numer pasurie 202/25. 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit Agro-Turizem. Mbjellja, rritje dhe perpunimi i ullirit. 

Prodhim ambalazhi tregtim uji natyral,    lengje frutash, pije 
freskuse, birrari etj. Tregtim kafe caj te markave te ndryshme 
etj.   Import eksport te mallrave te ndryshme indistriuale dhe 
ushqimore ,pjese kembimi, automjete, lende e pare, 
makineri, farmaceutike, kimikate.Rikonstrusione, ndertim 
objektesh, ujesjelles, kanalizime, prodhim inertesh, lende 
drusore, veprimtari turistike hotele, kazino, kembim valute, 
servis automjetesh, transport mallrash brenda dhe jashte 
vendit, ruajtjen dhe sigurimin e objekteve publike e private 
ne pronesi,ose ne perdorim te 2 personave fizike e juridike, 
qe ushtrojne veprimtarine ne territorin e Shqiperise .Shoqeria 
mund te kryeje dhe veprimtari te tjera ndihmese te cilat 
mbeshtesin arritjen e qellimit te saj kryesore ne perputhje me 
legjislacionin ne fuqi. Tregtim me shumice dhe pakice i 
vajrave lubrifikante dhe nenproduktet e tyre. Antifrize,  
adblu, alkol frenash, goma automjetesh, filtra per automjete 
dhe pjese kembimi. Ndertim sheshesh pushimi, sheshesh 
parkimi dhe kamping. Perpunim dhe transformim te lendeve 
plastikes si dhe prodhimi produkteve plastike. 
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Zef Tuku10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit                Nga: 14/06/2022                Deri: 14/06/2027

11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët ZefTuku
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 100.000,00                Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 1,00
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 100,00

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

14. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht

Emri Tregtar: "VELA INVEST" SHPK
E-Mail: velashpk2022@gmail.com  
Telefon:  0684178619 

15. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
Akti i themelimit

Regjistrimi Fillestar: CN-926024-06-22

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë: 30/06/2022 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4E5F4B8A-F417-403E-BCC9-080F0344AAA2
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=58318848-C0CC-452F-9E9B-5040D357EC08
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D3263B19-3EF6-4019-BF7C-AE2859E0CFD4
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=21BFC55C-4440-4052-95DB-C63715925553

