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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) L98731201C

2. Data e Regjistrimit 31/01/2019
3. Emri i Subjektit Infinite Green Energy Solutions
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 25/01/2019
6. Kohëzgjatja                  Nga: 25/01/2019

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Gjirokaster Kelcyre  KELCYRE Ismail Harka, Lagjja Nr. 2, 
Pallati 3 kate, Shkalla 1, Pranë rrugës nacionale SH75. 
10.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit Projektim, ndërtim, instalim dhe tregtimi i sistemeve të 

energjisë së rinovueshme, parqeve e fermave diellore, parqet 
e erës nëpërmjet turbinave. Ndërtimi i veprave 
hidroenergjetike, prodhim energjie elektrike, ndërtim e 
shfrytezim të rrjetit elektrik, punime elektrike dhe mekanike. 
Shitjen dhe shpërndarjen e energjise elektrike, furnizimin ose 
tregtimin e energjisë elektrike në çfarëdolloj forme, 
eksportimin e energjise elektrike jashtë Republikës së 
Shqipërisë, importin e energjisë elektrike brenda territorit të 
Republikës së Shqipërsë. Mbikqyrje dhe kolaudim punimesh 
zbatimi. Shërbime planifikimi urban, masterplane, plane 
vendore, PPV, planifikime territoriale, kombëtare, projektim, 
mbikqyrje, supervizim, kolaudim punimesh. Kryerja e 
studimeve për projektet në fushën e energjisë së 
rinovueshme, ngrohjes, gazit, duke përfshirë pajisjet 
hidraulike dhe instalimet elektrike. Përfaqësimin e shoqërive 
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të ndryshme shqiptare apo të huaja, që kanë objekt të njëjtë 
apo të përafërt me atë të kësaj shoqerie.Ndërmjetësim me 
komision për blerjen, shitjen, prodhimin dhe instalimin e 
sistemeve të energjisë së rinovueshme. Per qëllimet e 
mësiperme shoqërisë mund të, në rrugë direkte dhe pa 
kufizime, të realizojë lidhjen e marrëveshjeve franchising, 
agjenci, komision, urdhër, blerje, përdorimin dhe 
transferimin e patentave dhe markave tregtare, si dhe 
kërkimin marketing dhe përpunimin e të dhënave, për të 
dhënë dhe për të marrë liçencat e shfrytëzimit tregtar. 
Jonian Harka10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 25/01/2019                Deri: 25/01/2024
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët JonianHarka
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 10.000,00                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: Infinite Green Energy Solutions
E-Mail: iges.shpk@gmail.com  
Telefon: 0692822185  

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

Regjistrimi Fillestar: CN-084049-01-19

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=16B27561-56C6-4DA9-8182-244E573EA453
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BD6AE1E9-1DB6-4AE1-A346-4FC3E2E34A5D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=98676AE7-A592-4F88-B8A2-7A1B5D883568
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regjistrimit

Datë: 25/04/2019 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)


