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 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN 
 

   

        

Emri i NSH-së IMB (i njohur si  Zhitopromet ose Mlinpek Mitrovicë) 
  
Emri i 
ndërmarrjes së 
re  

Ndërmarrja e Re IMB Restorani  në Mitrovicë SH.P.K. 

  
Vendndodhja Mitrovicë 
  
Biznesi/Sektori Restaurant 
  
  
Tregu Lokacioni i pronës të Ndërmarrjes së Re është shumë i kërkuar 

sepse gjindet në qendër të Mitrovicës. 
  
  
Punëtorët Asnjë punëtorë i NSH nuk është i punësuar në njësin subsidiare . 
  
Toka dhe Asetet Ndërmarrjet e Re  IMB Restauranti  në Mitrovicë  SH.P.K. përfshin 

një sipërfaqe prej përafërsisht 133.8m2 dhe gjendet në katin 
përdhesë të ndërtesës së KEK-ut . 

  
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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