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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) L81315034U

2. Data e Regjistrimit 15/01/2018
3. Emri i Subjektit KLEMAT
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 26/12/2017
6. Kohëzgjatja                  Nga: 26/12/2017

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Rruga "Bardhok Biba", Pallati 125, 
Shkalla Nr.2 
100,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit Ne fushen e tregtimit me shumice dhe pakice te materialeve 

te ndertimit. Ne fushen e ndertimeve civile dhe industriale, 
ndertim rruge, ujesjellesa, kanale kulluese e vaditese, 
ndertim ura etj. Ne fushen e ndertimeve parafabrikate te 
ndertimit, te soletave, blloqeve, tubave etj. Ne fushen e 
ndertimit te pallateve te banimit dhe te vilave. Ne kryerjen e 
punimeve te ndertimit me nensipermarrje te cdo lloji. Ne 
kryerjen e punimeve te armaturave, muraturave, germime 
dhe te gjitha llojet e punimeve ne fushen e ndertimit, si dhe 
cdo aktivitet te lejuar me ligj. Ndermjetesim financiar ne 
valute dhe ne leke. 
Tomë Mllugja10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 26/12/2017                Deri: 26/12/2022
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
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11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët TomëMllugja
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 100,00                Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 1,00
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 100,00

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

14. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht
Emri Tregtar: KLEMAT
Telefon: 0697891094  

15. Statusi: Aktiv
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-620326-01-18

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë: 18/09/2020 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A24E0BAE-B5BA-4DB3-9658-AA7EC880BADF
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E7C47778-48BE-4C23-B879-CD026AA4E44C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DBEFA5EA-33E1-4966-ABF4-DB644162EA3E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7FDDE180-5F0C-4BC7-B254-E121271FDF95

