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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) L76918208Q

2. Data e Regjistrimit 18/07/2017
3. Emri i Subjektit VAMEL
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 14/07/2017
6. Kohëzgjatja                  Nga: 14/07/2017

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Vlore  Qender - VLORE Kanine Rruga Kanine, Lagjja 
Kanine, Nr.131 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 3,00
9. Objekti i aktivitetit Aktivitet ne fushen e nxjerrjes dhe perpunimit te gurit e 

nenprodukteve te tij si dhe te inerteve dhe nenprodukteve te 
tyre, shfrytezim i gjithe produkteve dhe nenprodukteve te 
gurit dhe inerteve , eksport dhe import me shumice dhe 
pakice te tyre, shitje-blerje makinerish pune te nxjerrjes dhe 
perpunimit gurit dhe te inerteve dhe nenprodukteve te tyre, 
aktivitet transporti kombetar dhe nderkombetar mallrash, 
makineri, pajisje dhe lende te para. Me zgjerimin e 
aktivitetit, shoqeria " VAMEL" shpk ka te drejte te beje 
shtesa ne object ose edhe ndryshime te objektit te 
veprimtarise se saj, duke kryer respektivisht ndryshimet 
perkatese ne Statut. Transport, magazinim dhe perdorim te 
lendeve plasese. Shpime gjeologo-inxhinierike dhe 
hidrogjeologjike. Kerkim zbulim minerale.
Elidon Osmënaj10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 14/07/2017                Deri: 14/07/2019
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët MejtimMeçaj
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12.1 Vlera e kapitalit                Para: 52.000,00                Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 1,00
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 52,00

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

13.1 Vlera e kapitalit                Para: 24.000,00                Natyre: 
13.2 Numri i pjesëve 1,00
13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 24,00

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

14.1 Vlera e kapitalit                Para: 24.000,00                Natyre: 
14.2 Numri i pjesëve 1,00
14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 24,00

- 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: VAMEL
Fax: 0692871552

17. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)

Regjistrimi Fillestar: CN-380488-07-17

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

26/07/2017 Numri i ceshtjes: CN-399027-07-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit date 20.07.2017, ku eshte vendosur:  
Ndryshimi i adreses kryesore te aktivitetit. Shtimi i objektit te aktivitetit.
Objekti ishte            ("Aktivitet ne fushen e nxjerrjes dhe perpunimit te gurit e 
nenprodukteve te tij si dhe te inerteve dhe nenprodukteve te tyre, shfrytezim i gjithe 
produkteve dhe nenprodukteve te gurit dhe inerteve , eksport dhe import me shumice dhe 
pakice te tyre, shitje-blerje makinerish pune te nxjerrjes dhe perpunimit gurit dhe te 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C94E4C92-B08E-4485-8065-AC9546BEC43C
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inerteve dhe nenprodukteve te tyre, aktivitet transporti kombetar dhe nderkombetar 
mallrash, makineri, pajisje dhe lende te para. Me zgjerimin e aktivitetit, shoqeria " 
VAMEL" shpk ka te drejte te beje shtesa ne object ose edhe ndryshime te objektit te 
veprimtarise se saj, duke kryer respektivisht ndryshimet perkatese ne Statut.")          u be            
("Aktivitet ne fushen e nxjerrjes dhe perpunimit te gurit e nenprodukteve te tij si dhe 
te inerteve dhe nenprodukteve te tyre, shfrytezim i gjithe produkteve dhe 
nenprodukteve te gurit dhe inerteve , eksport dhe import me shumice dhe pakice te 
tyre, shitje-blerje makinerish pune te nxjerrjes dhe perpunimit gurit dhe te inerteve 
dhe nenprodukteve te tyre, aktivitet transporti kombetar dhe nderkombetar 
mallrash, makineri, pajisje dhe lende te para. Me zgjerimin e aktivitetit, shoqeria " 
VAMEL" shpk ka te drejte te beje shtesa ne object ose edhe ndryshime te objektit te 
veprimtarise se saj, duke kryer respektivisht ndryshimet perkatese ne Statut. 
Transport, magazinim dhe perdorim te lendeve plasese. Shpime gjeologo-inxhinierike 
dhe hidrogjeologjike. Kerkim zbulim minerale.")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Vlore;         VLORE;         ;         Qender - VLORE;         Kanine;         
Rruga Kanine, Lagjja Kanine, Nr.131;         "
eshte Hequr Adresa: "Vlore;         VLORE;         ;         Vllahine;         PESHKEPI;         
Rruga Resulaj, Lagjja Resulaj, Objekti Nr.131;         "

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

Datë: 01/08/2018 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=545865EB-5946-4CD8-B20F-94F900DD9579

