
EKSTRAKT I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË DHËNAT E
SUBJEKTIT “SHOQËRI ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR”

GJENDJA E REGJISTRIMIT

1. Numri unik i identifikimit te subjektit 
(NUIS)

JxxxxxxH

2. Data e Regjistrimit 29/06/1993

3. Emri i Subjektit ALFA XXXXX

4. Forma ligjore SHPK

5. Data e themelimit 26/06/1993

6. Kohëzgjatja Nga: 26/06/1993      Deri: 26/06/2092

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri
Tirane  Kashar KASHAR XXXXXX
Tirane-XXXX, XXXX, Kashar 

8. Kapitali
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave

1.493.040.000,00

1.493.040,00
9. Objekti i aktivitetit Prodhimin,  ambalazhimin,  shperndarjen  dhe

shitjen e pijeve joalkolike te prodhura ne cfaredo
shoqerie brenda dhe jashte Shqiperise. Studime,
kerkime,  konsulence  e  projektim ne sektoret  e
siperthene, etj.

10. Administratori/ët
10.1Afati i emërimit 

Evguenia XXXXXX

Nga: 14/04/2015 Deri: 14/04/2020
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1Kufizimet e kompetencave (nëse ka) Anetare e keshillit te administrimit.

12. Administratori/ët
12.1Afati i emërimit 

XXXXXXX

Nga: 16/06/2009 Deri: 24/04/2019
13. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
13.1Kufizimet e kompetencave (nëse ka) Anetar i keshillit te administrimit.

14. Administratori/ët
14.1Afati i emërimit 

XXXXX

Nga: 16/06/2009 Deri: 24/04/2019
15. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
15.1Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

Të konfirmojë Z. XXXXXXX (Pasaportë nr. 
XXXXXXX) me titullin e Drejtorit të 
Përgjithshëm të shoqërisë XXXXXXXX
Shqiperia” Sh.p.k.T’i japë Drejtorit të 
Përgjithshëm Z. Luigi Verardo, të gjitha e 
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kompetencat e nevojshme për kryerjen e 
veprimeve të mëposhtme në emër të 
shoqërisë:Të kryesojë të gjitha aktivitetet  
administrative, tregtare dhe të prodhimit, të 
planifikojë aktivitetet, dhe çdo aktivitet tjetër të 
nevojshme për kryerjen e duhur të tyre;Të 
kryesojë mbajtjen e librave të shoqërisë dhe të 
kontabilitetit, llogaritjeve dhe të shënimeve që 
bëhen mbi ta për të gjitha regjistrimet e 
nevojshme, dhe kontrollin e mbajtjes së vetë 
librave;Të lidhe kontrata, të jape dhe të marre 
komisione, agjenci edhe pse ekskluzivisht të 
pjesshme ose territoriale, per shitjen e pasurive 
të paluajtshme dhe makineri, të blejë dhe të 
shese mallra, të blejë produkte të gatshme, 
shërbime të çdo natyre, të marrë me qira zyra, 
magazina dhe ndërtesa të tjera për nevojat 
shoqërore, të blejë dhe shesë pajisje, duke 
përfshirë automjete dhe të kryejnë praktikat e 
nevojshme në zyrat përkatëse brenda,  kufijve të 
percaktuara si më siper. Drejtori i Përgjithshëm 
mund të delegojë përmbushjen e veprimtarive 
individuale dhe specifike tek të tretë, brenda 
kufijve të qëllimit të delegimit, duke i dhënë te 
personave te deleguar fuqitë e nevojshme.Të 
marrë pjesë në prokurim, ankande publike, 
qeveritare, rajonale dhe/ose vendore, të paraqese
instanca të çdo lloji dhe natyre përpara 
ministrive dhe/ose në ndonjë autoritet tjetër ne 
sektorin e administrates publike;Të lidhë dhe të 
zgjidhe kontrata individuale të punës që lidhen 
me punëtorët, punonjësit, drejtuesit dhe të marre 
pjesë në diskutimet përkatëse në çdo vend;Të 
organizojë dhe të kryej pagesa, të hyjë në 
transaksione vetëm me firmen e tij per vleren  
maksimale prej  30.000 (tridhjetë mijë) Euro, të 
specifikuara më mirë në vijim:Te lëshoje çeqe 
bankare, letra premtimi, kambiali, urdhër pagesa,
të pranojë tituj dhe borxhe të tjera, të bëjë 
tërheqje bankare, brenda kufijve të kreditit të 
percaktuar dhe të kryeje çdo veprim tjeter bankar
gjithmone brenda limitit te percaktuar, të kryej 
operacione në llogaritë postare aktuale dhe ato te
ardhshme këto deri në limitin e 
sipërpërmendur;Të nxisë dhe të përfaqësojë 
shoqërinë në gjykime  ne te cilat shoqeria eshte e
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perfshire dhe pretendon se eshe kreditore si dhe 
kerkoje kthimin e tyre, të përfaqësojë shoqërinë 
në fazen e rekuperimit te kredive, permbarim. 
Drejtori i Përgjithshëm vetem me firmen e tij 
mundet:Të tranferoje, të kryeje skonto bankare, 
të tërheqë ceqe bankare, nota premtimi, urdher 
pagesa ne monedhe dhe letra me vlerë, si dhe të 
krijoje depozita dhe të mbledhë borxhet e çdo 
lloji dhe natyre, duke lëshuar fatura paraprakisht 
ose si parapagim;Të shesë, të këmbejë dhe 
eksportojë edhe me kontrata të vazhdueshme, 
mallra, produkte, te vendose  kushte, duke i 
dhënë skonto, ulje deri në vlerën maksimale prej 
€ 30.000 (tridhjetë mijë);Të përfaqësojë 
shoqërinë e sipërpërmendur në të gjitha 
konfliktet,  gjyqësore dhe jo gjyqësore, në të 
cilën ajo është e përfshirë në cilesine e (paditësit,
e te paditurit, pale e trete,  ndërhyrëse, etj), si 
dhe të ndermjetesoje dhe të zgjidhe këto 
konflikte, deri në vlerën maksimale prej  30.000 
(tridhjetë mijë) Euro;Të caktojë avokatët dhe 
këshilltaret, duke u dhënë atyre kompetencat e 
nevojshme,  të caktojë arbitra, edhe për zgjidhje 
miqësore për çdo subjekt dhe në çdo shkalle te 
gjykimit, procedurat dhe marreveshjet e 
arbitrazhit, duke përfshirë mosmarrëveshjet 
pune, përpara kolegjeve të veçanta dhe 
megjithatë, para të gjithë organeve gjyqësore 
ekzistuese dhe/ose te mevonshme, në lidhje me 
çdo mosmarrëveshje në të cilat shoqëria është e 
përfshirë, në çdo rast deri në një limit maksimal 
prej  30.000 (tridhjetë mijë) Euro;

16. Administratori/ët
16.1Afati i emërimit 

Stefanaq XXXXX

Nga: 27/04/2010 Deri: 24/04/2019
17. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
17.1Kufizimet e kompetencave (nëse ka) Anetar i keshillit te administrimit.

18. Administratori/ët
18.1Afati i emërimit 

XXXXXX

Nga: 27/04/2010 Deri: 24/04/2019

19. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 
parashikimet ligjore
19.1Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

Të lidhë dhe të përfundojë kontrata me vlerë deri
1.000.000 (një milion) Euro,për blerjen, shitjen 
tregtimin, e produkteve, shërbimeve, 
makinerive, dhe në përgjithësi çdo pasurie të 
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luajtshme të lidhura me aktivitetin tregtar të 
shoqërisë, si dhe të negociojë e zbatojë çdo 
veprim të nevojshëm për këtë qëllim;Të lidhë 
çdo lloj  kontrate me administratën publike dhe 
autoritet lokale për një vlerë që nuk e kalon 
shumën prej 1.000.000 Euro (një milion);Të 
lidhë dhe të përfundojë kontrata qiraje;Të 
negociojë, lidhë, zbatojë apo përfundojë çdo 
marrëveshje apo veprim bankar apo financiar, 
vlerë deri 1.000.000 (një milion) Euro, si për 
shembull nënshkrimin e kontratave me institutet 
bankare në mënyrë që të depozitojë dhe të 
tërheqë letra me vlerë, për të hapur llogaritë 
rrjedhëse dhe për të kryer të gjitha veprimet e 
nevojshme në lidhje me këto llogari, për të 
kërkuar dhe përdorur linjat e kredisë, për të 
nënshkruar çeqe bankare dhe postare, për të 
tërhequr draftet bankare, nota premtimi;Të 
përfaqësojë shoqërinë përpara çdo autoriteti te 
administrates publike dhe në përgjithësi  
marrëdhëniet me çdo ent publik a privat, të 
përfaqësojë shoqërinë në çdo procedurë ankimi 
administrativ a proces gjyqësor, si paditës apo i 
paditur përpara çdo trupi gjykues, administrativ, 
tatimor apo gjyqësor të çdo shkallë e gradë 
gjykimi, të paraqesë e nënshkruajë çdo padi, 
ankim, rekurs apo akt procesual;Të përfaqesoje 
Shoqërinë në procedurat e falimentimit;Të 
caktojë avokatë, këshilltarë apo ekspertë 
vlerësues në çdo shkallë e gradë gjykimi në 
lidhje me shoqërinë;Të përfaqësojë shoqërinë 
përpara çdo organi doganor dhe të menaxhoje të 
gjitha operacionet doganore;Të tërheqë nga zyrat
postare çdo letër, rekomande, pako, mallra 
korrespondencë, vlera monetare, në lidhje me 
shoqërinë;Të delegojë ose autorizojë persona të 
tjerë për kryerjen e një a më shumë nga të drejtat
si më sipër, duke lëshuar prokura, autorizime 
dhe duke përcaktuar të drejtat e këtyre 
personave, të drejtën e revokimit të këtyre 
delegimeve a prokurave;Ti delegoje Drejtorit te 
Pergjithshem  të drejtën e përfaqësimit të 
shoqërisë për kryerjen e të gjitha veprimeve te 
aprovuara si më sipër.

20. Administratori/ët XXXXXX
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20.1Afati i emërimit Nga: 27/04/2010 Deri: 24/04/2019
21. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
21.1Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

Të lidhë dhe të përfundojë kontrata me vlerë deri
1.000.000 (një milion) Euro, për blerjen, shitjen 
tregtimin, e produkteve, shërbimeve, 
makinerive, dhe në përgjithësi çdo pasurie të 
luajtshme të lidhura me aktivitetin tregtar të 
shoqërisë, si dhe të negociojë e zbatojë çdo 
veprim të nevojshëm për këtë qëllim; - Të 
lidhë çdo lloj  kontrate me administratën publike
dhe autoritet lokale për një vlerë që nuk e kalon 
shumën prej 1.000.000 Euro (një milion). - Të 
lidhë dhe të përfundojë kontrata qiraje; - Të 
negociojë, lidhë, zbatojë apo përfundojë çdo 
marrëveshje apo veprim bankar apo financiar, 
vlerë deri 1.000.000 (një milion) Euro, si për 
shembull nënshkrimin e kontratave me institutet 
bankare në mënyrë që të depozitojë dhe të 
tërheqë letra me vlerë, për të hapur llogaritë 
rrjedhëse dhe për të kryer të gjitha veprimet e 
nevojshme në lidhje me këto llogari, për të 
kërkuar dhe përdorur linjat e kredisë, për të 
nënshkruar çeqe bankare dhe postare, për të 
tërhequr draftet bankare, nota premtimi. Të 
përfaqësojë shoqërinë përpara çdo autoriteti te 
administrates publike, si dhe në përgjithësi 
marrëdhëniet me çdo ent publik a privat, të 
përfaqësojë shoqërinë në çdo procedurë ankimi 
administrativ a proces gjyqësor, si paditës apo i 
paditur përpara çdo trupi gjykues, administrativ, 
tatimor apo gjyqësor të çdo shkallë e gradë 
gjykimi, të paraqesë e nënshkruajë çdo padi, 
ankim, rekurs apo akt procesual; - Të 
përfaqesoje Shoqërinë në procedurat e 
falimentimit; - Të caktojë avokatë, këshilltarë 
apo ekspertë vlerësues në çdo shkallë e gradë 
gjykimi në lidhje me shoqërinë; - Të 
përfaqësojë shoqërinë përpara çdo organi 
doganor dhe të menaxhoje të gjitha operacionet 
doganore; - Të tërheqë nga zyrat postare çdo 
letër, rekomande, pako, mallra korrespondencë, 
vlera monetare, në lidhje me shoqërinë; - Të 
delegojë ose autorizojë persona të tjerë për 
kryerjen e një a më shumë nga të drejtat si më 
sipër, duke lëshuar prokura, autorizime si dhe 
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duke u përcaktuar të drejtat  këtyre personave, të
drejtën e revokimit të këtyre delegimeve a 
prokurave; Ti delegoje Drejtorit te Pergjithshem 
të drejtën e përfaqësimit të shoqërisë për 
kryerjen e të gjitha veprimeve te aprovuara si më
sipër;

22. Ortakët 
22.1Vlera e kapitalit
22.2Numri i pjesëve
22.3Pjesëmarrja në përqindje (%)

XXXXXX

Para: 39.715.000,00 Natyre: 

39.715,00

2,66

22.4Komente (nëse ka)

23. Ortakët 
23.1Vlera e kapitalit
23.2Numri i pjesëve
23.3Pjesëmarrja në përqindje (%)

XXXXX
XXXXX
Para: 1.115.152.000,00 Natyre: 

1.115.152,00

74,69

23.4Komente (nëse ka)

24. Ortakët 
24.1Vlera e kapitalit
24.2Numri i pjesëve
24.3Pjesëmarrja në përqindje (%)

XXXXX

Para: 338.173.000,00 Natyre: 

338.173,00

22,65

24.4Komente (nëse ka)

25. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

Tirane Tirane  TIRANE XXXX
- KOMBINAT Tirane  Kashar KASHAR 
Furgonçine tip Benz Mercedes Sprinter me 
targe: XXXX  AX. 

26. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht Emri Tregtar: XXXXXX
XXXXX Shpk
E-Mail: XXXX@XXXXX.al 
XXXX@XXXXX.al 
Telefon: XXXXX XXXXX
Fax: XXXXXXX
Kutia Postare:  
Të Tjera: XXXXXX. XXXXXX
Eksperte Kontabel e Autorizuar me license nr. 
XX, per kryer raportin mbi rritjen e kapitalit te 
shoqerise. XXXXXXX e auditimit KPMG 
per auditimin e bilancit te XXXXXX
SH.P.K. per Vitin XXXXXX 2008 dhe 
2009.Depozitim i procesverbalit te Asamblese 
Se Zakonshme Te ortakeve te Shoqerise 
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Dt.06.02.2006 ku eshte vendosur nder te tjera te 
emerohet Av.XXXXXXX ne vend te XXXX
XXXXXX. Depozitimi i deklarates me Nr Rep. 
6115, Nr Kol. 812/2, Date 22/09/2009 ne te cilen
deklarohet: : Ne baze te dokumentacionit zyrtare
italian emri i XXXXXXXXX
behet 

27. Statusi: Aktiv

Datë: 10/03/2014 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)
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