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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) M02019005N

2. Data e Regjistrimit 19/08/2020
3. Emri i Subjektit 2Smart Systems
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 14/08/2020
6. Kohëzgjatja                  Nga: 14/08/2020

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri
Tirane Tirane  TIRANE Njesia Bashkiake Nr. 1, Rruga 
"Papa Gjon Pali i II-te, Ndertesa Nr. 12, Aba Business 
Center, Kati i 7-te. 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit Import eksport te paisjeve elektrike, elektronike, IT, 

telekomunikacion dhe sigurie, brenda dhe jashte teritorrit te 
Republikes se Shqiperise. Projektim, zhvillim, implementim 
te sistemeve elektronike, elekrike, IT brenda dhe jashte 
teritorrit te Republikes se Shqiperise. Zhvillim aplikimesh 
software.  Projektim, zhvillim, implementim te sistemeve te 
sigurise, automatizimit dhe te telekomunikacionit.  Me 
qellim realizimin e objektit te aktivitetit te saj, Shoqeria 
mund te kryeje operacione tregtare  me pasuri te luajtshme 
dhe te paluajtshme, si dhe te administroje, te blejë, te shesë, 
te japë me qira shoqeri e aktiviteteve te tyre si dhe te kete 
interesa e pjesemarrje ne shoqëri, konsorciume te themeluara 
apo ne themelim e sipër, qe kane objekt te ngjashem me 
objektin e aktivitetit e  Shoqerise, ose qe i shërben realizimit 
te këtij objekti. Ne pergjithesi, Shoqeria mund te kryeje çdo 



2

veprimtari te nevojshme e te dobishme, te lejuar nga ligji per 
realizimin e objektit te aktivitetit te  saj.
Enis Bletaj10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 14/08/2020                Deri: 14/08/2023
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

Administratoret jane te pavarur nga njeri tjetri dhe secili prej 
tyre ka kompetenca te plota  administrimi.
Ledion Liço12. Administratori/ët

12.1 Afati i emërimit                Nga: 14/08/2020                Deri: 14/08/2023
13. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
13.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

Administratoret jane te pavarur nga njeri tjetri dhe secili prej 
tyre ka kompetenca te plota  administrimi.
"GENER 2"
               Para: 100.000,00                Natyre: 
1,00

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

100,00
14.4 Komente (nëse ka)

15. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

16. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht

Emri Tregtar: 2Smart Systems
E-Mail: info@gener2.al  
Telefon: 0672001247  

17. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
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)

Regjistrimi Fillestar: CN-576998-08-20

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2DF23925-4503-4806-85FC-10C63CC8195A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F9F5626B-F2B6-43D7-A68B-D940DBE4AA24
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3A39C89C-9F83-42FB-986A-E7753E629E27
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Datë: 28/08/2020 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)


