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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) L42215016R

2. Data e Regjistrimit 15/10/2014
3. Emri i Subjektit PS 31
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 14/10/2014
6. Kohëzgjatja                  Nga: 14/10/2014

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Njësia Bashkiake Nr.2, Rruga 
Dervish Hima, Kulla Nr.1, Kati 4, Ap.5 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 2,00
9. Objekti i aktivitetit Tregti me shumice dhe pakice. Import - eksport, transport, 

tregtim, shitje dhe shperndarje e produkteve ushqimore te 
shportes, si dhe e lendeve te para per industrine 
ushqimore.Mbledhja dhe shperndarja e lendeve te para per 
realizimin e objektivave te mesiperme, ne te gjithe territorin 
shqiptar dhe jashte Shqiperise. Marketingu dhe shperndarja e 
prodhimeve te saj.Pjesemarrja ne shoqeri ekzistuese ose qe 
do te krijohen ne te ardhmen, me qellim krijimin e 
subjekteve ligjore, me qellime te njejta apo te ngjashme. Ne 
pergjithesi te gjitha aktivitetet industriale, tregtare, 
financiare, civile, te luajtshme ose te paluajtshme, qe mund 
te lidhen direkt ose indirekt me objektin e shoqerise ose me 
objekt te ngjashem ose te perafert Perfaqesimin e shoqerive 
te ndryshme, shqiptare dhe te huaja, qe kane objekt te njejte 
apo te perafert me ate te kesaj shoqerie 
Endri Dervishi10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 14/10/2014                Deri: 14/10/2019
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
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12. Ortakët YlliNdroqi
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 50.000,00                Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 1,00
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 50,00

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

13.1 Vlera e kapitalit                Para: 50.000,00                Natyre: 
13.2 Numri i pjesëve 1,00
13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 50,00

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

15. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht
Emri Tregtar: PS 31
Telefon:  0682031777 

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

Regjistrimi Fillestar: CN-673597-10-14

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

24/12/2014 Numri i ceshtjes: CN-770051-12-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit te ortakut te vetem date 23.12.2014, ku 
eshte vendosur miratimi i shitjes se 50% te kuotave te kapitalit nga z.Endri Dervishi ne 
favor te z.Ylli Ndroqi.Depozitim i kontrates se shitblerjes se kuotave Nr.1283 Rep. Nr.531 
Kol., date 23.12.2014, per transferimin e 50% te kuotave te kapitalit ne favor te z.Ylli 
Ndroqi.
Numri i Aksioneve ishte            "100,00"          u be            "2,00"         
Vlera e Aksionit ishte            "1.000,00"          u be            "50.000,00"         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:            ("Ylli Ndroqi")                      Numri i aksioneve "1,00             
Perqindja ne kapital "50,00             Kontributi ne para "50.000,00
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Endri Dervishi")                    , Vlera e Kontributit 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C434ED68-526A-442A-A841-8D11F1F2DA4B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2D5A581F-71F9-49D1-958C-EE962B741795
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ishte                      ("100.000,00")            u be              ("50.000,00")           
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Endri Dervishi")                    , Përqindja e Kapitalit 
ishte                      ("100,00")            u be              ("50,00")           
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Endri Dervishi")                    , Numri i aksioneve 
ishte                      ("100,00")            u be              ("1,00")           

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 
paguar)
Transferim i kuotave te kapitalit
Vendim i asamblese se pergjithshme

01/07/2015 Numri i ceshtjes: CN-123435-06-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit datë 30.06.2015, ku është vendosur: 
Pushimi i përkohshëm i Aktivitetit pa afat.
Statusit ishte            ("Aktiv")          u be            ("Pezulluar")         

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Kerkese per Pezullim Aktiviteti

Datë: 08/01/2018 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E853ADC3-F8DC-4CF0-8E77-13DAE79E1BAA
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E853ADC3-F8DC-4CF0-8E77-13DAE79E1BAA
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1BAEB694-2C71-42E6-9C79-41B584C73528
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F908B863-F6FB-4338-A607-5A962F74C0E9
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=097A2203-DA34-4DCB-B93E-C46E414B94BC
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=64D2B227-71AA-4017-A563-D4693DF127C6

