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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) M02319013N

2. Data e Regjistrimit 19/11/2020
3. Emri i Subjektit INVISION AL
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 16/11/2020
6. Kohëzgjatja                  Nga: 16/11/2020

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri
Tirane Tirane  TIRANE Rruga Dervish Hima, pallati nr.8, 
kati 3, ap.5, me zone kadastrale 8160, me nr.pasurie 
6/348+1-2 
200,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 2,00
9. Objekti i aktivitetit Ne fushen e shitblerjeve te pasurive te patundshme. Shitje, 

blerje, dhenie me qera te pasurive te patundshme. Ne fushen 
e medias. Ne fushen e sherbimeve mediatike, ne fushen e 
mediave elektronike dhe te shkruar, prodhim e publikim 
reklamash, tregtim pajisjesh per nevojat e mediave 
elektronike,veprimtari ne fushen e medias se shkruar dhe 
audiovizive, perfshire shtypin e shkruar dhe stacionet 
radiofonike e televizive, aktivitete marketingu, promocioni, 
reklamimi etj pa kufizim. Kinematografia ne pergjithesi,p 
rodhimi i filmave, filma me metrazh te shkurter e te gjate, 
dokumentare, spote etj. Ne fushen e ndertimit shoqeria do te 
kryeje: Studimin, projektimin, konsulencen, sipermarrjen 
zbatuese dhe/ose investimin, sipas rastit, per realizimin me 
fonde publike dhe/ose jopublike te veprave me karakter 
shfrytezimi dhe/ose administrimi, publike dhe/ose private si: 
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ndertimin e ndertesave publike dhe private, rrugeve, urave, 
tuneleve, mbikalimeve e nenkalimeve, autostradave, traseve 
hekurudhore, dhe te gjitha veprave te tjera madhore, 
ujesjellesave, ujrave mbitokesore dhe nentokesore per 
energjine dhe telekomunikacionet, ndertimin dhe 
rehabilitimin e veprave ujitese, centralet, objektet turistike, 
objektet ushtarake, objektet e kultit, rrjetet inxhinierike, 
portet, aeroportet, objektet industriale, te gjitha restaurimet 
ne pergjithesi, rikonstruksione te veprave te artit, montimet e 
konstruksioneve metalike, si dhe çdo ndertim  tjeter i cili ne 
perfundim perben send te paluajtshem sipas nenit 72 te Kodit 
Civil per shkak te trupezimit ne menyre te qendrueshme e te 
vazhdueshme me token ose ndertesen ku eshte vendosur. Ne 
fushen e minierave shoqeria do te kryeje: Studimin, 
zbatimin, projektimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese 
dhe/ose investimin, sipas rastit, per realizimin me fonde 
publike dhe/ose jopublike te minierave me karakter 
shfrytezimi dhe/ose administrimi publik dhe/ose privat si: 
ndertimin dhe shfrytezimin e minierave publike dhe private 
per te tera llojet e mineraleve, shfrytezimin e burimeve 
natyrore te ujrave minerale dhe termale, nxjerrja, prodhimi, 
perpunimi dhe tregtimi brenda vendit e mineraleve te 
paperpunuara dhe te perpunuara, ne fushen e turizmit 
shoqeria do te kryeje: Studimin, projektimin, konsulencen, 
sipermarrjen zbatuese dhe/ose investimin, sipas rastit, per 
realizimin me fonde publike dhe/ose jopublike te 
infrastruktures dhe/ose te pjeseve perberese te saj, per 
shfrytezimin njerezor me karakter pushues, argetues, 
edukues dhe/ose kurues, te burimeve natyrore, kulturore, 
mjedisore kurative, te Shqiperise dhe me gjere, per 
realizimin e hotelerise, fshate turistike, qendra turistike e te 
tjera dhe krijimin e faciliteteve dhe aksesoreve te nevojshem, 
si bar bufe-restorante, qendra estetike, palestra fitnesi, njesi 
te shitjeve te konfeksioneve dhe prodhimeve ushqimore e 
industrial e te tjera te kesaj natyre; Krijimin e agjencive 
turistike e te tjera. Ne fushen e transportit, shoqeria do te 
kryeje: Studimin, projektimin, konsulencen, sipermarrjen 
zbatuese dhe/ose investimin, sipas rastit, per realizimin me 
fonde pub like dhe/ose jopublike te infrastruktures dhe/ose te 
pjeseve perberese te saj, per transportimin publik dhe/ose 
privat te njerezve dhe mallrave si dhe tranzitimin e tyre 
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pergjate territorit te Shqiperise nepermjet transportit rrugor, 
hekurudhor, ajror, ujor, teleferik etj. Shoqeria gjithashtu do 
te kryeje dhe duke mos u kufizuar vetem ne, aktivitetet e 
meposhtme. Ngarkim dhe shkarkim te anijeve. Pritje dhe 
levrim te ngarkesave nga dhe per ne anije. Stivim, depozitim, 
transportim, etiketim, ambalazhim, lidhje, numerim, pritje, 
perpunim, dhe levrim i ngarkesave nga dhe neper anije. 
Sipermarrje dhe realizimi i çfaredolloj aktiviteti te ligjshem  
lidhur dhe ne sherbim te ngarkimit dhe shkarkimit te anijeve 
ne çdo vend ankorim, ne porte. Sipermarrje, pergatitje dhe 
realizim i proçesit te ngarkimit dhe te shkarkimit te 
konteniereve, te mjeteve te tjera transportuese, te anijeve, ne 
interes dhe per llogari te pronarit te anijes, pergjithesisht te 
mjetit transportues, ne interes dhe per llogari te pronarit te 
ngarkeses dhe/ose te porositesit te automjeteve/ trenit, anijes 
apo porositesve te tjere te ligjshem. Sipermarrje dhe realizim 
i ndermjetesimit dhe transportit, ngarkimit dhe shkarkimit te 
mallrave me tren e automjete ne interes dhe per llogari te 
shoqerise dhe te porositesve, persona te trete. Ngarkim dhe 
shkarkim i trenave. Pritje dhe levrim i ngarkesave nga dhe 
per ne stacionet e destinuara. Stivim, depozitim, transportim, 
etiketim, ambalazhim, lidhje, numerim, pritje, perpunim dhe 
levrim i ngarkesave nga dhe per transport hekurudhor dhe 
tokesor.  Sipermarrje dhe realizimi i puneve te 
ndermjetesimit, agjencise dhe transportit ne interes te vete 
shoqerise ose te paleve te trete porositese. Ne fushen e 
mjedisit shoqeria do te kryeje: Studimin, projektimin, 
konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ose investimin, sipas 
rastit, per realizimin me fonde publike dhe/ose jopublike te 
mbrojtjes dhe ose permiresimit si dhe rehabilitimit te 
kushteve te mjedisit rrethues; perpunimin e mbetjeve urbane, 
toksike, radioaktive, teknoLogjike si dhe mbetje te çdo lloji 
tjeter, trajtimi i ujrave industriale, projektimin, mbikqyrjen 
ne fushen e kerkimit dhe shfrytezimit te lendes drusore, 
trajtimin dhe mbrojtjen e pyjeve, riaftesimin dhe trajtimin e 
tokave te kripura e kenetave si dhe cdo veprimtari qe ka 
rendesi per shoqerine. Ne fushen e prodhimit.     
Fatjon Jonuzi10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 16/11/2020                Deri: 16/11/2025
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 
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parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët KujtimEreqi
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 100,00                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 FatjonJonuzi

13.1 Vlera e kapitalit                Para: 100,00                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: INVISION AL
E-Mail: fatjon78@yahoo.com  
Telefon: 069 4825476  

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

Regjistrimi Fillestar: CN-621675-11-20

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë: 20/11/2020 ____________________

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=623B9F21-1084-436C-891E-193CC2540213
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D8BCA51C-D781-408D-BE3F-23E826F45CE5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5170407F-487E-4A50-B7D0-BC2D5F4EE6EF
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Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)


