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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) L93710402A

2. Data e Regjistrimit 10/01/2019
3. Emri i Subjektit DAJF GROUP
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 08/01/2019
6. Kohëzgjatja                  Nga: 08/01/2019

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Fier Lushnje  LUSHNJE Lagjja Skender Libohova, rruga 
Marlin Barleti, godine 3 kateshe me Nr.1440, kati i pare. 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit Kultivim, prodhim, grumbullim, ruajtje, perpunim, 

amballazhim, paketim, import, eksport te produkteve 
bujqesore dhe blektorale. Veprimtari ne fushen e 
agrobiznesit. Çdo aktivitet tjeter tregtar qe lidhet ne menyre 
te drejtperdrejte ose terthorazi me objektin e veprimtarise 
dhe qe eshte ne perputhje me legjislacionin ne fuqi. 
Prodhimin, import-eksport te materialeve per ndertim te 
serave, gjithashtu mirembajtje te tyre.
Evis Robo10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 08/01/2019                Deri: 08/01/2024
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët EvisRobo
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 100.000,00                Natyre: 
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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: DAJF GROUP
E-Mail: evisrobo@yahoo.com  
Telefon: 0697085770  

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

Regjistrimi Fillestar: CN-057355-01-19

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

22/01/2019 Numri i ceshtjes: CN-071454-01-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitmi i vendimit, datë 18.01.2019 për ndryshim objekti.
Objekti ishte            ("Kultivim, prodhim, grumbullim, ruajtje, perpunim, amballazhim, 
paketim, import, eksport te produkteve bujqesore dhe blektorale. Veprimtari ne fushen e 
agrobiznesit. Çdo aktivitet tjeter tregtar qe lidhet ne menyre te drejtperdrejte ose 
terthorazi me objektin e veprimtarise dhe qe eshte ne perputhje me legjislacionin ne fuqi.")          
u be            ("Kultivim, prodhim, grumbullim, ruajtje, perpunim, amballazhim, 
paketim, import, eksport te produkteve bujqesore dhe blektorale. Veprimtari ne 
fushen e agrobiznesit. Çdo aktivitet tjeter tregtar qe lidhet ne menyre te 
drejtperdrejte ose terthorazi me objektin e veprimtarise dhe qe eshte ne perputhje 
me legjislacionin ne fuqi. Prodhimin, import-eksport te materialeve per ndertim te 
serave, gjithashtu mirembajtje te tyre.")         

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=03FD2293-A818-41BD-A144-932C97F06934
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B35BEDDE-79FF-40C6-AF23-AFCB110EC185
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A296CC91-F7C5-42A9-A03A-E5F34B4B65CF
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=949C1D2E-4575-4902-BF1E-E3BB69149B64
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D5BFDE9C-2277-4C7A-A7C9-F1C631F1C87C
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Datë: 03/04/2019 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)


