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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) L93326201B

2. Data e Regjistrimit 26/09/2019
3. Emri i Subjektit ZDRAVA FARM
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 24/09/2019
6. Kohëzgjatja                  Nga: 24/09/2019

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Elbasan Cerrik  CERRIK Lagjja Malasej, Cerrik - Ferme, me 
nr Pasurie 298/2, zona kadastrale 2281. 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit Agrobiznes, kompleks blegtoral, mbareshtim i gjese se 

gjalle. Import eksport dhe tregtim i gjese se gjalle dhe 
artikujve bujqesore e blegtorale. Prodhim, perpunim, 
paketim, amballazhim i produkteve ushqimore dhe 
blegtorale, tregtim i tyre me shumice dhe me pakie. Rritje 
dhe prodhim shpendesh per veze dhe mish, prodhim dhe 
tregtim ushqimi per blegtorine. Import eksport i fidaneve, 
kultivimi i tyre tregtim me shumice dhe me pakice. Prodhim 
i lengut te frutave, paketim, amballazhim, tregtimi i tyre me 
shumice e pakice, import eksport. Import i makinerive 
bujqesore dhe agregatet, i linjave te prodhimit per produktet 
e qumeshtit. Import eksport i te gjitha, mallrave industriale, 
ushqimore, tregtimi i tyre me shumice e me pakice. Bar 
restorant supermarket. Zhvillimi i cdo aktiviteti tregtar e 
financiar qe i sherben realizimit te objektit te aktivitetit. 
Import eksport dhe tregtim te mallrave te akcizes. 
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Ripopullim dhe peshkim. Prodhim, perpunim, shperndarje 
me shumice e pakice te ushqimeve per njerez me origjine 
shtazore. Prodhim, perpunim, shperndarje me shumice e 
pakice e ushqimeve per kafshe qe perdoren per ushqim. 
Shitje me shumice e pakice e ushqimeve me origjine 
shtazore.
Arben Zdrava10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 24/09/2019                Deri: 24/09/2024
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët ArbenZdrava
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: ZDRAVA FARM
E-Mail: firma_bullari@yahoo.com  
Telefon: 0672006677  

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

Regjistrimi Fillestar: CN-348385-09-19

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6CB4AEB8-A8EC-42B0-A155-5C09EB253A01
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=870A8E66-7846-4501-B6A7-7B823A8FF678
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=347E83EB-AA6B-4F36-AD8B-AFF74A20651D
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Datë: 07/12/2019 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)


