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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) M01629006S

2. Data e Regjistrimit 29/04/2020
3. Emri i Subjektit KING SOLAR Energy
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 27/04/2020
6. Kohëzgjatja                  Nga: 27/04/2020

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Rruga "Murat Toptani", Gjergji 
Center, Kati 6-te 
1.000.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 3,00
9. Objekti i aktivitetit Prodhimi, transmetimi, shperndarja dhe shitja e energjise; 

Prodhimi i gazit; shperndarja e lendeve te gazta nepermjet 
tubacioneve; Projektimi, ndertimi, rehabiktimi dhe fuqizimi i 
centraleve per prodhimin e energjise dhe infrastruktura e 
impianteve. Kerkimi dhe zhvillimi i impianteve dhe 
aparaturave per prodhimin e energjise; Asistenca teknike, 
riparime dhe mirembajtja e aparaturave per prodriimin e 
energjise. Import-eksporti, tregrimi me shumice dhe pakice i 
energjise elektrike, mallrave, materialeve dhe aparaturave qe 
lidhen me kryerjen e aktivitetit ne fushen e energjise; 
Instalimi dhe ndertimi i impianteve energjitike nga burime te 
rinovueshme nga dielli, era, uji, etj; Prodhimi, ttansmetimi, 
shperndarja dhe shitja e energjise nga burime te 
rinovueshme; Importi dhe eksporti i mallrave e pajisjeve te 
teknologjise ne fushen e energjetikes, qe do te perdoren ne 
ndertimin, mirembajtjen dhe menaxhimin e centraleve me 
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impiante fotovoltaike e forma te tjera te prodhimit te 
energjise te ushqyera nga burime te ndn-shme dhe nga ato te 
caktuara si: hidroelektrike, diellore, me ere, biomasa etj; 
Mirëmbajtja e centraleve energjitike. Zhvillim te projekteve 
ne sektorin e energjive te rinovueshme, ndertimin dhe 
mirembajtje te punimeve civile, objekteve te ndryshme, 
linjave elektrike, kerkim dhe zhvillim te shpellave dhe 
minierave.
Dritan Meminaj10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 27/04/2020                Deri: 27/04/2025
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët TryfonTzelis
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 300.000,00                Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 1,00
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 30,00

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

13.1 Vlera e kapitalit                Para: 350.000,00                Natyre: 
13.2 Numri i pjesëve 1,00
13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 35,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
14. Ortakët EmiljanTragaj

14.1 Vlera e kapitalit                Para: 350.000,00                Natyre: 
14.2 Numri i pjesëve 1,00
14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 35,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
15. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit
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16. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht

Emri Tregtar: KING SOLAR Energy
E-Mail: andi.bushi@primis.al  
Telefon: 0684064760  

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

Regjistrimi Fillestar: CN-494724-04-20

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë: 03/07/2020 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6D9CB3F7-13D6-4E53-B40C-81AE2A097B7E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5A3165D6-1ABD-4D4D-B91C-CCD62B928D97
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=613C4EBB-2C0D-40A0-8147-E6EE22F92132
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8AFF32FD-26FE-448B-813B-EE1C483C825B

