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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) M07523801F

2. Data e Regjistrimit 23/01/2020
3. Emri i Subjektit Fat & Proalb
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 06/01/2020
6. Kohëzgjatja                  Nga: 06/01/2020

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Fier Ballsh  BALLSH Rruga Ballsh-Aranitas, Zona 
Kadastrale 3192, Nr Pasurie 83/5 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 2,00
9. Objekti i aktivitetit Import-eksport, tregtim me shumicë dhe pakicë të artikujve 

industrial, lëkur, tekstile dhe prodhime të tyre. Prodhim dhe 
tregtim me shumicë e pakicë, këpucësh, faqe këpucësh, për 
llogari të vet dhe për të tretë. Tregtimi dhe përpunimi i 
veshjeve dhe rrobave të punës, për vete dhe për të tretë 
(fasoneri), si dhe blerje - shitje të makinerive të përpunimit e 
prodhimit të lëkurës, pëlhurës dhe të tekstileve. Transport 
brenda vendit dhe ndërkombëtar për vete dhe të tretë. Prerje, 
qepje e prodhim të këpucëve, çantave, rrypave apo veshjeve 
të lëkurës. Tregëti me shumicë dhe me pakicë  edhe on-line , 
prodhimin , importimin dhe eksportimin , shpërndarjen me 
dhe/ose pa magazinë , si kombëtare dhe ndërkombëtare, edhe 
me marrjen e mandateve të  perfaqësisë me dhe/ose pa 
magazinë, te artikujve ushqimore, të veshmbathjeve të 
cfarëdo lloj përbërje dhe vlere, përfshirë bluze dhe këmisheri 
të jashtme, aksesorë për veshje të cfarëdo lloj materiali, 
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këpucë, veshmbathje lëkure, copa të cfarëdo lloj materiali, 
fije dhe aksesorë rrobaqepësie, paisje dhe artikuj sportive, 
parfume, kosmetike, bizhuteri, artikuj për dhurata, kancelari, 
produkte tekstile të cfarëdo lloji dhe materiali përfshirë ato të 
arredimit të shtëpive dhe per kujdesin e higjenën personale 
apo të kafshëve. Shoqëria mundet gjithashtu të përftojë dhe 
marri shpërndarjen me franchising, pra të ketë të drejtë të 
shpërndajë markat e saj eventuale dhe dijen dhe eksperiencën 
e saj (knoë-hoë) në franchising, të bëjë cfarëdo lloj aktiviteti 
të përshtatshëm dhe të lidhur me çfarë është përmendur me 
lart brenda limiteve ligjore. Mundet të blejë ose marrë me 
qera dhe mund të marrë përsipër në mënyrë direkte ose 
indirekte interesat dhe pjesmarrjet në shoqëri te tjera me 
objekt të ngjashëm.
Ervis Kau10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 06/01/2020                Deri: 06/01/2021
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët ErvisKau
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 ErjonKasmi

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: Fat & Proalb
E-Mail: fat.proalb.shkp@gmail.com  
Telefon: 0692989827  
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16. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
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-454584-01-20

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë: 14/02/2020 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=25B57BBD-568B-47C8-9C89-7D4ED7CE1683
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8B3F7D0D-DC45-4553-A1D6-DE0E4C5FC917

