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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) M01510026D

2. Data e Regjistrimit 10/03/2020
3. Emri i Subjektit ENIL COMPANY
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 19/02/2020
6. Kohëzgjatja                  Nga: 19/02/2020
7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Rruga Faik Konica, Koder Kamez. 

50.000,008. Kapitali
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 2,00

9. Objekti i aktivitetit Tregtimin e artikujve te ndryshem te te gjitha llojeve, me 
shumice dhe pakice, Import - eksport, Tregtimin e 
polistirenit, materiale izolimi akustike, hidrike, etj, panele 
sanduic, dyer dhe dritare pvc dhe metalike, te btendshme dhe 
te" jashtme, materiale te ndryshme te ndertimit, atrecaturave, 
recepturave dhe makinerive qe perdoren ne fushen e 
ndertimit, ttegtimin artikujt te ndryshem industrial. Tregtim 
pajisjesh, higjeno - sanitare, hidraulike, mobilje per perdorim 
civil dhe industrial, pajisje zyrash etj. Hapjen e agjencive 
turistike dhe admimstrimin - menaxhimin e tyre. Hapjen 
agjenci imobilare dhe admimstrimin - menaxhimin e 
pasurive te paluajteshme. Te bleje te shesi dhe te jape me 
qira objekte truall toke etj. Subjekti te kete te drejte te lidh 
marreveshje apo te beje Join Invetion (Bashkim Operatoresh 
Ekonomik). Te shesi bleje dhe te jape me qira makineri pune 
dhe makineri prodhirni dhe perdorimi personal brenda dhe 
jashte vendit. Projektim zbatim te ndertimit te godinave te 
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banimit, godinave civile, industriale, bujqesore, turistike, 
godinave sociale dhe shoqerore, vepra ujore, kanalizime te 
ndryshme, diga te vogla, tunele hidroteknike, ujesjelles, 
vepra kullimi e vaditje, vepra naftesjelles-gazsjelles-
vajsjelles, rruge, ura e vepra arti, punime komunale, etj. 
Transportimin e mallrave te vete apo te te treteve, me mjetet 
e veta apo te te treteve, brenda dhe jashte vendit. (cdo lloj 
veprimtarie te dobishme per arritjen e objektivave te saj, 
duke perfshire edhe veprime per shitblerje sendesh te 
luajtshme dhe te paluajtshme, pjesemarrje ne kuota dhe 
aksione ne shoqeri dhe ndermarrje te tjera.
Iljaz Zika10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 19/02/2020                Deri: 19/02/2025
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët IljazZika
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 25.000,00                Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 1,00
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 50,00

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

13.1 Vlera e kapitalit                Para: 25.000,00                Natyre: 
13.2 Numri i pjesëve 1,00
13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 50,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
14. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

15. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht

Emri Tregtar: ENIL COMPANY
E-Mail: iljaz.zika@gmail.com  
Telefon: 0685367588  

16. Statusi: Aktiv
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Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Akti i themelimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Dokumenti i autorizimit

Regjistrimi Fillestar: CN-475310-02-20

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë: 29/06/2020 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B96B52A8-223D-499A-A851-56A9480EE6DF
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F60677A3-E6F2-40EB-811B-AF8E8AAD3923
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9D680780-2E67-421F-9EEC-B8FB1995DE5C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F0AFB872-48BC-4D4B-B0D4-FCB6BB32D2DB

