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

J64324427Q
10/11/1995

3. Emri i Subjektit

TRISTAR

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

01/11/1995

6. Kohëzgjatja

Nga: 01/11/1995

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri

Fier Lushnje LUSHNJE L. XHEVDET NEPRAVISHTA

8. Kapitali
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave

100.000,00

9. Objekti i aktivitetit

10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit

100,00
Zhvillim te aktivitetit ne fushen e prodhimit, kryesisht
nepermjet ngritjes se nje teknologjie adeguate ne fabriken e
qumshtit, per perpunimin e qumshtit dhe prodhim te
nenprodukteve te tij. Me vone dhe produkte te tjera
ushqimore ne baze te brumit, ato te vajit etj. Aktivitet ne
fushen e tregtise brenda vendit dhe te eksport-importit pa
kufizim. Organizim sherbimi ne sistemin e ushqimit social si
ne kioska, bar-bufe, restorante etj. Investime te ndryshme qe
lejon legjislacioni shqiptar, zhvillime te aktivitetit ne fushen
e sherbimeve te transportit, komunikimit, te shendetesise, te
sherbimeve bankare etj. Aktivitete ne fushen e industrise, te
shfrytezimit te minierave te ndermjetesimit tregtar apo
perfaqesime te ndryshme.
Besnik Myftari
Nga: 01/11/1995

Deri:

11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
1

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
12. Ortakët

NAIMSTARAVECKA

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 40.000,00

12.2 Numri i pjesëve

40,00

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

40,00

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

BesnikMyftari

13.1 Vlera e kapitalit

Para: 30.000,00

13.2 Numri i pjesëve

30,00

13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

30,00

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

Natyre:

Natyre:

AlbertBardhi

14.1 Vlera e kapitalit

Para: 30.000,00

14.2 Numri i pjesëve

30,00

14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

30,00

Natyre:

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse
zotëron kuotën si përfaqësues)
15. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit
16. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht
17. Statusi:
Lista e Dokumenteve:

Emri Tregtar: TRISTAR
Aktiv

Regjistrimi Fillestar: CN-036346-09-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

2

1. 10/11
/1995

Numri i Vendimit:12794, Gjykata:Tirane
1-Data e regjistrimit:10.11.1995. 2-Emri i subjektit: TRISTAR. 3-Forma ligjore: Shpk. 4Data e themelimit: 01.11.1995. 5-Kohezgjatja: Mbi 10 vjet. 6-Kapitali themeltar:100.000
leke. 7-Selia: Rruga "Haxhi Dalliu", pallati 200, Ap. 13, Tirane. 8-Objekti: Zhvillim te
aktivitetit ne fushen e prodhimit, kryesisht nepermjet ngritjes se nje teknologjie adeguate
ne fabriken e qumshtit, per perpunimin e qumshtit dhe prodhim te nenprodukteve te tij. Me
vone dhe produkte te tjera ushqimore ne baze te brumit, ato te vajit etj. Aktivitet ne fushen
e tregtise brenda vendit dhe te eksport-importit pa kufizim. Organizim sherbimi ne
sistemin e ushqimit social si ne kioska, bar-bufe, restorante etj. Investime te ndryshme qe
lejon legjislacioni shqiptar, zhvillime te aktivitetit ne fushen e sherbimeve te transportit,
komunikimit, te shendetesise, te sherbimeve bankare etj. Aktivitete ne fushen e industrise,
te shfrytezimit te minierave te ndermjetesimit tregtar apo perfaqesime te ndryshme. 9Perfaqesuesi ligjor: Besnik Myftari. 10-Ortaket: Naim Staravecka 40%, Albert Bardhi
30%, Besnik Myftari 30%.
Lista e Dokumenteve:
R19-NR-11-NM-21-November-20070022.pdf

2. 26/11
/2004

Numri i Vendimit:12794/1, Gjykata:Tirane
Depozitimi i Vendimit Nr. 1, date: 22.11.2004, te asamblese se ortakeve te shoqerise
"TRISTAR" Shpk. Depozitimi i kontrates se shitjes se kuotave Nr. 962 Rep, date:
25.11.2004, te noterit z. Nezir Murati.
Lista e Dokumenteve:
R19-NR-11-NM-21-November-20070022.pdf

06/11/2012

Numri i ceshtjes: CN-924527-11-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane,
Nr.995, date 27.02.2009, ku eshte vendosur: Konstatimi i pavlefshmerise te vendimit Nr.1,
date 11.11.2004 te asamblese se ortakeve te shoqerise "Tristar" sh.p.k. Konstatimi i
pavlefshmerise se veprimit juridik, kontrates se shitjes se kuotave Nr.926 Rep, date
25.11.2004. Urdherimin e cregjistrimit te shenimeve te bera ne regjistrin tregtrar, prane
QKR, sipas vendimit Nr.12794/1, date 26.11.2004 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("Albert Bardhi")
Numri i aksioneve "30,00
Perqindja ne kapital "30,00
Kontributi ne para "30.000,00
eshte shtuar ortaku:
("Besnik Myftari")
Numri i aksioneve "30,00
Perqindja ne kapital "30,00
Kontributi ne para "30.000,00
Kane ndryshuar te dhenat per
("NAIM STARAVECKA")
, Vlera e
Kontributit ishte
("100.000,00")
u be
("40.000,00")
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Kane ndryshuar te dhenat per
("NAIM STARAVECKA")
Kapitalit ishte
("100,00")
u be
("40,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("NAIM STARAVECKA")
aksioneve ishte
("100,00")
u be
("40,00")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Besnik Myftari")
"01/11/1995
eshte larguar administratori:
("NAIM STARAVECKA")

, Përqindja e
, Numri i

Nga data

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit

Datë: 23/12/2018

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