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Asnjë informacion rreth ndërmarrjes i paraqitur në këto të dhëna nuk është i garantuar. Investitorët e mundshëm 
inkurajohen të kontaktojnë Agjencinë Kosovare të Mirëbesimit (AKM) të kërkojnë dokumentet për ofertim. Ata të cilët 
dëshirojnë të dorëzojnë ofertë duhet të bazohen në hulumtimin e tyre. Investitorët e mundshëm rekomandohen të kryejnë 
hulumtimin e tyre paraprak para se të dorëzojnë ndonjë ofertë ose propozim për tender. Këto të dhëna për ndërmarrjen janë 
në dispozicion sipas kushteve të përgjithshme lidhur me dhënien e informatave publikut mbi kandidatët për privatizimt dhe 
mund të mirren nga faqja e AKM-së në internet: http://www.kta-kosov.org 
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Emri i NSH-së LUX  
  
Emri i 
Ndërmarrjes së 
Re 

Ndërmarrja e Re Lux Granap – Meteor SH.P.K. 

  
Vendndodhja Mitrovicë 
  
Biznesi/Sektori Ushqimore 
  
Tregu dhe 
Konkurrenca 

Lokacioni i pronës të Ndërmarrjeve Subsidiare është shumë i 
kërkuar sepse gjindet në qendër të qytetit .  

Punëtorët Asnjë punëtorë i NSH nuk është i punësuar në njësin subsidiare .  
  
Buildings and  
Land 

Ndërmarrjet e Re Lux Granap – Meteor përfshin jë sipërfaqe totale 
prej 121m2.(Dyqani përfshin  një sipërfaqe prej përafërsisht 90m2  
dhe 31m2 tokë prapa dyqanit ) . 

  
Detyrimet që do 
të 
transferohen 

Vetëm detyrimet e kufizuara dhe kontratat me furnitor dhe 
konsumator të domosdoshme për veprimtarinë në vazhdim të 
Ndërmarrjes së re, do të transferohen në Ndërmarrje të re 
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