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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) L91411031D

2. Data e Regjistrimit 11/02/2019
3. Emri i Subjektit KADI HOLDING
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 07/02/2019
6. Kohëzgjatja                  Nga: 07/02/2019

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Njesia Bashkiake nr.4, rruga 5 Maji, 
zona kadastrale nr.8430, nr.pasurie 3/53 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 3,00
9. Objekti i aktivitetit Import-eksport, tregtim me shumice e pakice i materialeve te 

ndertimit, ushqimore, blegtorale, industriale, konfeksione. 
Prodhimin, tregtimin dhe transportimin e materialeve inerte, 
si: rera, zhavorre, gure, cakull, gelqere, granile, dhe 
materialeve te ndryshme per ndertim. Import-eksport, 
prodhimin e perpunimin e lendeve plasese e shperthyese per 
perdorim civil, depozitimin dhe shitjen e tyre. Import 
eksport, tranzit, transshipin, ndermjetesimin, transferimin 
dhe ekspozimin e mallrave dhe teknologjive me perdorim te 
dyfishte. Import-eksport, tranzit, transshipin, 
ndermjetesimin, transferimin dhe ekspozimin e mallrave dhe 
teknologjive te mallrave ushtarake. Import-eksport, tregtimin 
me shumice e pakice te naftes, benzines, gazit dhe vajrave 
lubrifikante. Prodhime te blloqeve te betonit, te 
parafabrikateve te ndryshme. Ndertime civile, industriale, 
turistike e bujqesore. Rikonstruksione te ketyre lloj 
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ndertimesh. Ndertim godina banimi shumekateshe, ndertim 
vila, pallate, rruge. Ndertime rrugesh dhe autostradash. 
Punime te mirembajtjes dhe sinjalizimit ne rruge. Ndertime 
hidraulike dhe hidroteknike, si: ujesjelles, kanalizime, kanale 
e impiante vaditje. Ndertim tunelesh per rruge 
automobilistike, hekurudhore dhe tunele hidroteknike per 
hidrocentrale. Ndertime te veprave te veçanta, si punime 
nentokesore, hidroizolime mbi dhe nentokesore. Punime 
restaurimi te ndertesave te ndryshme. Punime karpenterie, 
prej druri dhe metali. Punime druri dhe te nenprodukteve te 
tij. Punime sherbimi si pastrim, mirembajtje dhe zhvilhm i 
dekorit siperfaqesh urbane. Transport i materialeve te 
ndryshme civile dhe i lendeve dhe materialeve te rrezikshme. 
Parkim automjetesh. Perdorimin e lendeve plasese e 
shperthyese te perdorimit civil. Sherbime transporti te 
materialeve te ndryshme civile, dhe i lendeve plasese te 
(rrezikshme), per te tretet dhe me qera. Sherbime 
magazinimi te lendeve plasese e shperthyese per te tretet. 
Prodhimin dhe perpunimin e mermerit. Marrje-dhenie me 
qera e pasurive te luajtshme dhe te paluajtshme. Zbulim-
kerkim, shfytezim i mineralit te kromit, bakerit, hekur-
nickelit, quarcit, bakrit, dhe mineraleve te ndryshme 
metalore dhe jo metalore. Perpunim, pasurim dhe shkrirje e 
mineralit te kromit dhe mineraleve te ndryshme metalore dhe 
jometalore. Sherbime hotelerie dhe biznesi, bar-kafe, 
restorant, komplekse turistike bashkekohore, organizime 
turistike, bileta udhetimi, perkthime guida turistike. 
Transport mallrash brenda dhe jashte vendit. Ndertim dhe 
mirembajtje linjash prodhimi dhe transmetimi, 
telekomunikacioni, elektrike, gazi, nafte. Ndertim, 
mirembajtje vreshtarie, prodhim. Shkaterrim, demontin i 
objekteve te ndryshme industriale, linjave te prodhimit, 
makinerive e pajisjeve te mjeteve te punes e transportit te 
klasifikuara si skrap. Grumbullimin, magazinimin, 
transportimin, perpunimin dhe riciklimin e mbetjeve ferrore 
e jo ferrore te (hekur, celik, gize, alumin, baker, bronz e 
materiale te tjera), si dhe tregtimin e tyre ne tregun vendas, 
eksportimin/importimin e tyre. Grumbullimin, magazinimin, 
transportimin, e materialeve te letres, plastikes, gomes, 
qelqit, vajrave lubrifikante, e te gjitha materaleve qe jane te 
riciklueshme. Ngritjen e linjave te perpunimit te tyre si dhe 
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tregtimin e eksportimin, importimin e tyre. Veprimtari dhe 
sherbime hotelerie dhe turizmi, sherbime restorantesh, 
organizime festash, ceremoni zyrtare, konferenca. Linja 
prodhimi ne fushen e artikujve ushqimore, duke perfshire 
prodhimin e te gjithe llojeve te artikujve ushqimore, si dhe 
furre buke, pasticeri etj. Veprimtari dhe sherbime ne fushen 
energjitike, por pa u kufizuar ne to, ndertimin dhe 
shfrytezimin e hidrocentraleve, prodhimin e shitjen brenda e 
jashte vendit te energjise elektrike, marrjen me koncesion 
ose me lejen dhe shfrytezimin e minierave si dhe 
perpunimin, transportin, import-eksportin e lendeve minerare 
apo nenprodukteve te tyre.       
Ashim Doma10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 07/02/2019                Deri: 07/02/2024
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët AshimDoma
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 33.333,00                Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 1,00
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 33,33

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

13.1 Vlera e kapitalit                Para: 33.333,00                Natyre: 
13.2 Numri i pjesëve 1,00
13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 33,33

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

14.1 Vlera e kapitalit                Para: 33.333,00                Natyre: 
14.2 Numri i pjesëve 1,00
14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 33,33
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- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
15. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

16. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht

Emri Tregtar: KADI HOLDING
Web site: http.www.kadiholding.al
E-Mail: kadiholding@outlook.com  
Telefon: 00355686052469  

17. Statusi: Aktiv
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)
Akti i themelimit

Regjistrimi Fillestar: CN-095524-02-19

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë: 04/12/2019 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=677D22CA-A526-4094-A8A8-0758A63C6465
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=113701C4-416F-4E1A-9CA5-86D674807C8D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=545A1153-8EE6-45EC-829D-9FB9EF239FD9

