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)
2. Data e Regjistrimit

L87728502K
28/03/2018

3. Emri i Subjektit

3 M & CO - AGRO TRADING

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

26/03/2018

6. Kohëzgjatja

Nga: 26/03/2018
Lezhe Dajc DAJC Kompleks sherbimesh ne kilometrin 11,
ne rrugen automobilistike Lezhe-Shkoder, Zona kadastrale
nr.2544, pasuria me nr.133/100, Fshati Mabe, Njesia
Administrative Dajç
100.000,00

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri
8. Kapitali
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave
9. Objekti i aktivitetit

10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
12. Ortakët

5,00
Grumbullim, perpunim dhe eksport te produkteve bujqesore
dhe blegtorale. Kryerjen e cdo lloj aktiviteti te lejuar nga
legjislacioni shqiptar. Shoqeria do te kryeje cdo lloj
veprimtarie te dobishme per arritjen e objektivave te saj,
duke perfshire edhe veprimtari per shit-blerje sendesh te
luajtshme dhe te paluajtshme, pjesemarrje ne kuota dhe
aksione ne shoqeri dhe nderrmarrje te tjera. Montim,
merëmbajtje dhe servis te dhomave dhe impjanteve
frigoriferike.
Nikolle Ndoci
Nga: 12/04/2022

NikolleNdoci

12.1 Vlera e kapitalit
12.2 Numri i pjesëve

Deri: 12/04/2027

Para: 35.000,00

Natyre:

1,00
1

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)
- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse
zotëron kuotën si përfaqësues)
13. Ortakët

35,00

OsamaSaid

13.1 Vlera e kapitalit

Para: 15.000,00

13.2 Numri i pjesëve

1,00

13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

15,00

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

DINAALKURDI ALZEREKLI

14.1 Vlera e kapitalit

Para: 20.000,00

14.2 Numri i pjesëve

1,00

14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

20,00

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

Natyre:

MohamadJawhar

15.1 Vlera e kapitalit

Para: 15.000,00

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

Natyre:

Natyre:

Mhd ManarHamza

16.1 Vlera e kapitalit

Para: 15.000,00

16.2 Numri i pjesëve

1,00

16.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

15,00

Natyre:

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse
zotëron kuotën si përfaqësues)
17. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit
18. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht
19. Statusi:

Emri Tregtar: 3 M & CO - AGRO TRADING
E-Mail: nndoci@hotmail.com
Telefon: 0672867788
Pezulluar
2

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)
Regjistrimi Fillestar: CN-716799-03-18

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
04/05/2018

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-767164-05-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve date
01.05.2018 ku eshte vendosur: Largimi nga detyra e administratoreve te shoqerise
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte larguar administratori:
("Mhd Manar Hamza")
eshte larguar administratori:
("Maan Maher")
eshte larguar administratori:
("Mohamad Jawhar")
eshte larguar administratori:
("Nikolle Ndoci")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

15/10/2018

Numri i ceshtjes: CN-974158-10-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve date
11.10.2018 ku eshte vendosur: Miratimi i transferimit te 20% te kuotave te kapitalit nga
Nikolle Ndoci ne favor te OMRAN TALEB. Emerimi i OMRAN TALEB si administrator
i shoqerise. Depozitimi i kontrates se shitjes Nr.6569 Rep., Nr.2143 Kol., date 11.10.2018.
Deklarim i postes elektronike (e-mail).
Numri i Aksioneve ishte
"5,00"
u be
"6,00"
Vlera e Aksionit ishte
"20.000,00"
u be
"16.666,67"
E-Mail ishte
("")
u be
("nndoci@hotmail.com")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("OMRAN TALEB")
Numri i aksioneve "1,00
Perqindja ne kapital "20,00
Kontributi ne para "20.000,00
Kane ndryshuar te dhenat per
("Nikolle Ndoci")
, Vlera e Kontributit
ishte
("40.000,00")
u be
("20.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Nikolle Ndoci")
, Përqindja e Kapitalit
ishte
("40,00")
u be
("20,00")
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("OMRAN TALEB")
"11/10/2018
Ne daten "11/10/2023

Nga data

Lista e Dokumenteve:
Transferim i kuotave te kapitalit
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
29/07/2019

Numri i ceshtjes: CN-289554-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin ushtrimor 2018
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Mandati i Pageses
Dokumenti i autorizimit
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

24/10/2019

Numri i ceshtjes: CN-382340-10-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem, date 22.10.2019 ku
eshte vendosur : Pezullim aktiviteti.
Statusit ishte
("Aktiv")
u be
("Pezulluar")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

30/06/2020

Numri i ceshtjes: CN-533750-06-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Pasqyrave Financiare për Vitin Ushtrimor 2019
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Dokumenti i autorizimit
Mandati i Pageses

27/08/2020

Numri i ceshtjes: CN-579990-08-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve, date
24.08.2020 ku eshte vendosur: aktivizim i aktivitetit.
Statusit ishte
("Pezulluar")
u be
("Aktiv")
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Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Kerkesa per heqje nga statusi i " pezulluar"
Dokumenti i autorizimit
22/10/2020

Numri i ceshtjes: CN-607807-10-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të asamblesë së ortakëve datë18.10.2020
për miratimin e shitjes së 15% të kapitalit nga ortaku Maan Maher tek ortaku Nikolle
Ndoci. Kontratë shitje datë 18.10.2020.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte larguar ortaku:
("Maan Maher")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Nikolle Ndoci")
, Vlera e Kontributit
ishte
("20.000,00")
u be
("35.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Nikolle Ndoci")
, Përqindja e Kapitalit
ishte
("20,00")
u be
("35,00")
Lista e Dokumenteve:
Transferim i kuotave te kapitalit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

21/12/2020

Numri i ceshtjes: CN-634111-12-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi I vendimit te asamblese se ortakeve, date
18.12.2020 ku eshte vendosur: Ndryshimi I objektit te veprimtarise.
Objekti ishte
("Grumbullim, perpunim dhe eksport te produkteve bujqesore dhe
blegtorale. Kryerjen e cdo lloj aktiviteti te lejuar nga legjislacioni shqiptar. Shoqeria do te
kryeje cdo lloj veprimtarie te dobishme per arritjen e objektivave te saj, duke perfshire
edhe veprimtari per shit-blerje sendesh te luajtshme dhe te paluajtshme, pjesemarrje ne
kuota dhe aksione ne shoqeri dhe nderrmarrje te tjera.")
u be
("Grumbullim,
perpunim dhe eksport te produkteve bujqesore dhe blegtorale. Kryerjen e cdo lloj
aktiviteti te lejuar nga legjislacioni shqiptar. Shoqeria do te kryeje cdo lloj
veprimtarie te dobishme per arritjen e objektivave te saj, duke perfshire edhe
veprimtari per shit-blerje sendesh te luajtshme dhe te paluajtshme, pjesemarrje ne
kuota dhe aksione ne shoqeri dhe nderrmarrje te tjera. Montim, merëmbajtje dhe
servis te dhomave dhe impjanteve frigoriferike.")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
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03/03/2021

Numri i ceshtjes: CN-666797-03-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit Nr.14., datë 27.02.2021, të asamblesë së
ortakëve, ku është vendosur: Pezullimi i aktivitetit të shoqërisë nga data 27.02.2021– Pa
afat.
Statusit ishte
("Aktiv")
u be
("Pezulluar")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

14/05/2021

Numri i ceshtjes: CN-700137-05-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit datë 12.05.2021 ku është vendosur:
Riemërimi i administratorit Osama Said. Largim i administratorit OMRAN TALEB.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte larguar administratori:
("OMRAN TALEB")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Osama Said")
,
Kohëzgjatja ishte
("26/03/2023")
u be
("12/05/2026")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme

17/05/2021

Numri i ceshtjes: CN-701203-05-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 14.05.2021, ku eshte vendosur,
aktivizimi i aktivitetit te shoqerise.
Statusit ishte
("Pezulluar")
u be
("Aktiv")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Kerkesa per heqje nga statusi i " pezulluar"
Dokumenti i autorizimit
Dokumenti i autorizimit

08/06/2021

Numri i ceshtjes: CN-715704-06-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 04.06.2021 per ndryshimin e
administratorit largimin e z.Osama Said dhe emerimin e z.MHD Manar Hamza .
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Mhd Manar Hamza")

Nga data
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"04/06/2021
Ne daten "04/06/2026
eshte larguar administratori:
("Osama Said")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
05/07/2021

Numri i ceshtjes: CN-734318-07-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit dhe kontrates se shitjes, date 01.07.2021
me ane te se ciles vertetohet transferimi i 20 % te kuotave te shoqerise nga ortaku
OMRAN TALEB ne favor te DINA ALKURDI ALZEREKLI.
Numri i Aksioneve ishte
"6,00"
u be
"5,00"
Vlera e Aksionit ishte
"16.666,67"
u be
"20.000,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("DINA ALKURDI ALZEREKLI")
Numri i
aksioneve "1,00
Perqindja ne kapital "20,00
Kontributi ne para "20.000,00
eshte larguar ortaku:
("OMRAN TALEB")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Transferim i kuotave te kapitalit
Dokumenti i autorizimit

21/07/2021

Numri i ceshtjes: CN-749152-07-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2020
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Dokumenti i autorizimit
Mandati i Pageses
Bilanci Kontabël

14/04/2022

Numri i ceshtjes: CN-893438-04-22
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi Vendimit të Asamblesë dt.12.04.2022, ku vendosi :
Ndryshimin e administratorit.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Nikolle Ndoci")
Ne daten "12/04/2027

Nga data "12/04/2022
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eshte larguar administratori:

("Mhd Manar Hamza")

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
04/05/2022

Numri i ceshtjes: CN-902676-05-22
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Pezullim aktiviteti
Statusit ishte
("Aktiv")
u be
("Pezulluar")
Lista e Dokumenteve:

Datë: 22/09/2022

____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)
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