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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) L82112036R

2. Data e Regjistrimit 12/09/2018
3. Emri i Subjektit E & E PLANT GROWER
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 10/09/2018
6. Kohëzgjatja Nga: 10/09/2018

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri

Tirane Vore  VORE Rruga "Zenelaj", numër pasurie 15/4/1, 
vol 1, faqe 148, zona kadastrale 1167, Berxulle, banese 
private nr.14 

100.000,008. Kapitali
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 2,00

9. Objekti i aktivitetit 1-Prodhim, kultivim fidane lulesh, shitje dhe blerje, eksport 
import. 2-Eksport import , shitje dhe blerje te artikujve te 
ndryshem industrial. 3-Agjensi imobiliare e turizem, bar 
kafe, restorant. 4-Shitje dhe blerje te automjete te llojeve te 
ndryshme dhe dhenie me qira te automjeteve. 
Enertila Xhauri10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit Nga: 10/09/2018 Deri: 10/09/2023

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

Te tre Administratoret e shoqerise, kane te drejte qe te 
veprojne ne emer te shoqerise se bashku ose veç e veç,per 
çdo veprim ne emer te shoqerise.

12. Administratori/ët
12.1 Afati i emërimit 

Esmeralda Xhauri
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Nga: 10/09/2018 Deri: 10/09/2023

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

Te tre Administratoret e shoqerise, kane te drejte qe te 
veprojne ne emer te shoqerise se bashku ose veç e veç,per 
çdo veprim ne emer te shoqerise.
Islam Xhauri14. Administratori/ët

14.1 Afati i emërimit Nga: 10/09/2018 Deri: 10/09/2023

15. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 
parashikimet ligjore
15.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

Te tre Administratoret e shoqerise, kane te drejte qe te 
veprojne ne emer te shoqerise se bashku ose veç e veç,per 
çdo veprim ne emer te shoqerise.

16. Ortakët EnertilaXhauri
16.1 Vlera e kapitalit Para: 50.000,00 Natyre: 
16.2 Numri i pjesëve 1,00
16.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 50,00

*Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse një 
kuotë zotërohet në bashkëpronësi)

16.4 Komente (nëse ka)

17. Ortakët EsmeraldaXhauri
17.1 Vlera e kapitalit Para: 50.000,00 Natyre: 
17.2 Numri i pjesëve 1,00
17.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 50,00

*Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse një 
kuotë zotërohet në bashkëpronësi)

17.4 Komente (nëse ka)

18. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

19. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht
Emri Tregtar: E & E PLANT GROWER
Telefon: 00355693262264  

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

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DD1B0CC7-7070-4983-B97A-3D3E588CD2D0
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=816969E1-AD27-4ACE-B71F-8E7F34FE8585


Shënim : Ky dokument është gjeneruar dhe vulosur me anë 
të një procedure automatike nga një sistem elektronik (Qendra Kombëtare e  Biznesit) 
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