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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) L02309004J

2. Data e Regjistrimit 09/11/2010
3. Emri i Subjektit METRONET
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 04/11/2010
6. Kohëzgjatja                  Nga: 04/11/2010
7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Rruga George Bush,Kulla 2.Ap 9/3. 

100.000,008. Kapitali
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 100,00

9. Objekti i aktivitetit Sherbime kalibrimi si dhe ngritje 
laboratoresh,investim,sherbime metrologjike,realizimin e 
softwereve,mirembajtjen e sistemeve te realizuar prej saj dhe 
te treteve,sherbime informatike,import-eksport te 
materialeve te ndyshem,qe kane lidhje me objektin e 
veprimtarise.Tregti me shumice e pakice te mallrave te 
ndryshem industriale te perdorimit te 
gjere,telekomunikacion,aktivitete komisioni,tregeti te 
pergjithshme.sherbime konsunlence.
Pajtim Ajazaj10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 04/11/2010                Deri: 04/11/2015
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët ErmonelaMyrtezani
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12.1 Vlera e kapitalit                Para: 35.000,00                Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 35,00
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 35,00

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

13.1 Vlera e kapitalit                Para: 11.000,00                Natyre: 
13.2 Numri i pjesëve 11,00
13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 11,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)

Integrated Technology Services
               Para: 24.000,00                Natyre: 
24,00

14. Ortakët 
14.1 Vlera e kapitalit
14.2 Numri i pjesëve
14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

24,00
14.4 Komente (nëse ka)

Teo Alb
               Para: 30.000,00                Natyre: 
30,00

15. Ortakët 
15.1 Vlera e kapitalit
15.2 Numri i pjesëve
15.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

30,00
15.4 Komente (nëse ka)

16. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

17. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht
Emri Tregtar: METRONET
Telefon: 0694036399  

18. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Akti i themelimit

Regjistrimi Fillestar: CN-462236-11-10

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=186709E1-BC9D-46DF-A041-19FC58B2E42F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6C1B1B39-EB84-481A-BDFF-9141EC148135
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HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

04/05/2012 Numri i ceshtjes: CN-763023-04-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit Nr. 2, date 28.03.2012 te ortakeve te 
shoqerise  dhe kontrates noteriale date 30.04.2012 per transferim te kuotave te kapitalit me 
ane te shitblerjes.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:            ("Ermonela Myrtezani")                      Numri i aksioneve 
"35,00             Perqindja ne kapital "35,00             Kontributi ne para "35.000,00
eshte larguar ortaku:            ("Dorian Veli")         

Lista e Dokumenteve:
Transferim i kuotave te kapitalit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme

13/05/2014 Numri i ceshtjes: CN-467719-05-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kërkesës për vendosje barre sigurie mbi titujt e 
pronësisë Nr. 25355/22 Prot., datë 24.04.2014, lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore 
Tiranë ku është kërkuar : Të mos bëhen ndryshime në emër të subjektit  " METRONET " 
sh.p.k pajisur me NUIS (NIPT)- L02309004J U me administrator Z. Pajtim Ajazaj.

Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR

26/05/2014 Numri i ceshtjes: CN-483096-05-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i shkresës nr. 30264/18 Prot, datë 16.05.2014, të 
Drejtorisë Rajonale Tatimore Tiranë, ku është vendosur: Të mos lejohen të kryhen 
tjetërsime mbi titujt e pronësisë, përfshirë dhe shitblerje aksionesh deri në shlyerjen e 
detyrimeve tatimore, për tatimpaguesin “METRONET” me NIPT L02309004J.

Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F1BB8A2E-E2F4-46A7-834E-3208E0462962
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=CAC78417-6654-46AB-8AB9-45AA8258235B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=CAC78417-6654-46AB-8AB9-45AA8258235B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=98929860-8278-43DC-8724-FCDE4CADEAD8
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=13A51C7F-35CD-44AF-8663-725A6EF92448
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EF0CF8C4-C08E-4A39-A0AD-4D0E0B16965E
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02/02/2015 Numri i ceshtjes: CN-845045-02-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit vjetor 2012

Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

07/08/2015 Numri i ceshtjes: CN-197896-08-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: regjistrim bilanc 2011

Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

07/07/2016 Numri i ceshtjes: CN-800031-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)

Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve

Datë: 10/07/2020 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C86BA148-CE5C-43BB-9A95-BC1671F503D9
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EA5B8700-193A-4F7C-AC4A-FC1521D7C0D6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B44EC71D-D406-42A8-B319-13FA99373842
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B512F23F-6CE4-4611-940A-4D20289F877C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B97067E0-9223-4873-AAC3-ED3870CC195F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D02D5C0F-33C1-4AC6-B8A5-24E4E5474A20
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E0E4B10C-6CD5-4B2D-B819-314D5AC859BF
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EA14F081-B88A-40E7-8BD2-92B5ECD5C0B0

