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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) L32802002A

2. Data e Regjistrimit 02/04/2013
3. Emri i Subjektit ME-PROFESIONAL
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 02/04/2013
6. Kohëzgjatja                  Nga: 02/04/2013

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Berat  Velabisht VELABISHT Fshati Velabisht,godine nje 
kateshe,ne periferi te Velabishtit. 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 100,00
9. Objekti i aktivitetit Prodhimi dhe tregtimi i produkteve te 

kozmetikes,produkteve per parukeri,detergjenteve.Prodhim 
fason.Import-eksport te mallrave te ndryshme.
Niko Qiqi10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 28/07/2015                Deri: 28/07/2020
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët DritanShehu
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 50.000,00                Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 50,00
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 50,00

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

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

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

14. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

Berat  Velabisht VELABISHT Furgon tip Citroen me targe 
AA 541 GG. Gjirokaster Gjirokaster  GJIROKASTER 
Lagjja " 18 Shtatori ", rruga " Studenti ", pallati nr.25, kati i 
dyte, zona kadastrale nr.8541, me numer pasurie 25/6 

15. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht
Emri Tregtar: ME-PROFESIONAL
Telefon: 0692089823  

16. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Akti i themelimit
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-055891-04-13

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

12/04/2013 Numri i ceshtjes: CN-069317-04-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses se administratorit te shoqerise, date: 
14.04.2013, per hapjen e nje adrese dytesore. 

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Berat;         BERAT;         ;         Velabisht;         VELABISHT;         
Furgon tip Citroen me targe AA 541 GG.;         "

Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BEDDCB62-C025-4C18-BC13-0E333437A0A8
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EE19F6F8-143F-4710-8B62-12F5A517DA3A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A7CECD68-5201-4E7C-9FCA-AAB22D4F7429
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BE94C262-C54A-4111-9EBB-106CC4745744
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Vendim i asamblese se pergjithshme

05/12/2013 Numri i ceshtjes: CN-275607-12-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, datë 05.12.2013, në të cilin është 
vendosur: Pushim i përkohshm i aktivitetit nga: 05.12.2013- pa afat.
Statusit ishte            ("Aktiv")          u be            ("Pezulluar")         

Lista e Dokumenteve:
Kerkese per Pezullim Aktiviteti

29/07/2015 Numri i ceshtjes: CN-174927-07-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të Asamblesë të Ortakëve të shoqërisë, 
datë 28.07.2015, ku është vendosur: Largimi i zj. Frida Shehu nga detyra e administratorit 
dhe emërimi në këtë detyrë i z. Niko Qiqi për një afat pesë vjeçar, me të drejtë rizgjedhjeje. 
Saktësim i Kodit ekonomik (NVE).   

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:            ("Niko Qiqi")                      Nga data "28/07/2015             
Ne daten "28/07/2020
eshte larguar administratori:            ("Frida Shehu")         

Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Vendim i asamblese se pergjithshme

11/08/2015 Numri i ceshtjes: CN-199268-08-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Aktivizim aktiviteti.
Statusit ishte            ("Pezulluar")          u be            ("Aktiv")         

Lista e Dokumenteve:
Kerkesa per heqje nga statusi i " pezulluar"

04/09/2015 Numri i ceshtjes: CN-245075-09-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses, date 03.09.2015 per hapjen e nje adrese 
dytesore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A423F093-ED56-47F3-88C3-D7CD167A7E04
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D5BBF48A-C386-474E-BB3D-3046BA7C5FBE
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FC1BA871-75B6-4353-A1FC-51CA4BBEA6A3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A520B3DF-A8B7-4108-AAB8-CED950C2ECC4
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=22C29410-91C7-4D66-988A-A9A8ABCADCA6
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eshte Shtuar Adresa: "Gjirokaster;         GJIROKASTER;         Gjirokaster;         ;         
GJIROKASTER;         Lagjja " 18 Shtatori ", rruga " Studenti ", pallati nr.25, kati i 
dyte, zona kadastrale nr.8541, me numer pasurie 25/6;         "

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR

Datë: 26/10/2018 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DD577A5B-D46C-47A8-8CFC-3C1D56448A85
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6196CF19-76E0-4F9E-8F0A-DDB07EB67D16

