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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) M01721015D

2. Data e Regjistrimit 21/05/2020
3. Emri i Subjektit GOODMEN INVESTMENTS
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 15/05/2020
6. Kohëzgjatja                  Nga: 15/05/2020

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane  Farke FARKE Rruga e Jaseminave, Komuna Farkë, 
Rezidenca "Kodra e Diellit", Apartamenti 71 Z3 
100,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 2,00
9. Objekti i aktivitetit Import- Export I automjeteve te perdorura, shitje me pakice I 

automjeteve, tregetimi I pjeseve te kembimit, automjete me 
porosi. Makina me qera. Sherbime per tetretet. Import- 
Export I mallrave te ndryshem. Tregti, import-eksporti, me 
shumice dhe pakice; tregtim te mallrave industriale, 
ushqimore, blegtorale, bujqesore, veshmbathjeve, 
materialeve te ndertimit, automjeteve, makinerive, pajisjeve 
hidro-sanitare, mobiljeve, artikujve kozmetike, lendeve te 
perpunuara e te pa perpunuara, te bimeve medicinale, te 
lendes drusore, plastike, dur-aluminit, tregtim me pakice te 
karburanteve dhe vajrave lubrifikante; Hapjen e bar-bufeve, 
restoranteve, pikave te servisit, parkim automjetesh, lavazhit, 
mallrave, te hoteleve, fshatrave turistike, guida turistike, 
moteleve si dhe agjensive per shit-blerje, dhenie me qira te 
pasurive te tundshme dhe te patundshme, shit-blerjet e 
pasurive te tundshme e te patundshme, agjencive 
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komisionere, transport te udhetareve e te mallrave si Brenda 
vendit ashtu edhe jashte tij. Shoqeria mund te kryeje cdo 
aktivitet tjeter te nevojshem apo te dobishem per realizimin e 
qëllimeve të mësipërme të shoqërisë.
Margeljan Dervishi10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 15/05/2020                Deri: 15/05/2025
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët ErvisMuça
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 49,00                Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 1,00
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 49,00

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

13.1 Vlera e kapitalit                Para: 51,00                Natyre: 
13.2 Numri i pjesëve 1,00
13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 51,00

- 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: GOODMEN INVESTMENTS
E-Mail: vmuca44@gmail.com  
Telefon: 0696090007  

16. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
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-508745-05-20

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A817F795-19D2-44A4-A0BD-6ABB4E486140
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BCF3DAE4-AC86-4A87-8403-D50C2AAFCF45
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5F3C9192-9BB9-43E1-86CD-FFECF17D0236
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HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë: 22/05/2020 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)


