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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) L82113506I

2. Data e Regjistrimit 13/09/2018
3. Emri i Subjektit PLANET INDUSTRY SERVICE
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 12/09/2018
6. Kohëzgjatja Nga: 12/09/2018

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri
Durres Durres  DURRES Lagjja 3, Rruga e Re e Portit, 
Kompleksi 6-katesh, Godina nr.1, Hyrja nr. 1 , Ap. 1. 

100.000,008. Kapitali
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00

9. Objekti i aktivitetit Tregtine me shumicë dhe pakicë te:  Makinerive dhe 
pajisjeve teknike dhe elektronike, pajisjeve, pjesëve te 
këmbimit në fushën e përpunimit të lëkurës së këpucëve dhe 
artikujve të lëkurës në pergjithesi; Makineri, pjesë rezervë 
dhe aksesorë për prodhimin e këpucëve, trikotazhave, 
paketimit të tekstileve në përgjithësi, valixheve; Makineri, 
pjesë këmbimi dhe pajisje për thertore, për bujqësi, tokë-
lëvizje dhe ngritje, prodhimi e tullave dhe pllakave, mermer, 
produkte bituminoze, çimento, gëlqere, gips, për nxjerrjen e 
zhavorrit dhe të tjera produktet minerale, për prodhimin e 
produkteve plastike dhe derivateve, për ruajtjen e produkteve 
ushqimore, për prodhimin e plehrave kimike, xhelatine 
kozmetike sanitare dhe ushqimin e destinuar për ushqimin e 
kafshëve; Makinat për pastrimin e pllakave, mermerit dhe 
parketeve në përgjithësi; Aksesorët dhe pjesët rezervë për 
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biçikleta, makina, motoçikleta, traktorë, rimorkio, kamionë 
të artikuluar, autobusë, avionë dhe anije civile; Kompania do 
të ketë mundësinë të negociojë ndërkombëtarisht;  Kompania 
mund të krijojë ose të krijojë degë jashtë vendit; Importi, 
eksporti dhe tregtia me shumicë dhe pakicë e: lëkure, këpucë 
dhe aksesorë, furs, lëkurat e papërpunuara, kuaj, dele, lojë, 
shumëllojshmëri të pëlhurave, xhins, jute, najlon, pambuk, 
leshi. Mëndafshi, liri, pupla kafshëve, valixhe, çanta, rripa 
dhe handbags në përgjithësi, veshje, ushqim, fruta ekzotike 
në përgjithësi, verërat dhe shpirtërore, pije të buta;  Vegla 
ndërtimi dhe mekanike, sisteme pikture, gjeneratorë të 
energjisë, pllaka mermeri ose qeramike, pajisje banjo; 
çimento, gëlqere, suva, ngjitëse, ngjyra, minerale, metale, 
minerale mermere dhe derivatet, hekuri, çeliku, tuba 
metalike,  skrap, shufra, të tërhequr në hekur, panele të 
parafabrikuar për ndërtesa, kondicionere ajri, pajisje për 
zyra,  pastrues të ajrit, pajisjet elektrike dhe ndriçuese.
DORIANO ADAMI10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit Nga: 12/09/2018 Deri: 12/09/2023
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët DORIANOADAMI
12.1 Vlera e kapitalit Para: 100.000,00 Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 1,00
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 100,00

*Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse një 
kuotë zotërohet në bashkëpronësi)

12.4 Komente (nëse ka)

13. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

14. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht
Emri Tregtar: PLANET INDUSTRY SERVICE
Telefon: 0675655384  

15. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Akti i themelimit

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D07F17C0-D439-4F89-B511-81232593B806


Shënim : Ky dokument është gjeneruar dhe vulosur me anë 
të një procedure automatike nga një sistem elektronik (Qendra Kombëtare e  Biznesit) 
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