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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) M02118029L

2. Data e Regjistrimit 18/09/2020
3. Emri i Subjektit ALBATROSS CONSTRUCTION
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 17/09/2020
6. Kohëzgjatja                  Nga: 17/09/2020

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane  Farke SELITE Rruga Madar Shtylla, Nd.6, H4, 
Ap.44, 1044 
100,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 3,00
9. Objekti i aktivitetit  Ne fushen e ndertimeve te ndryshme. Ne fushen e tregetimit 

me pakice dhe shumice, importi dhe eksporti te : 
veshmbathje, konfeksione, hidrosanitare, hidraulike, 
elektrike, detergjente, artikuj tualeti dhe kozmetike, kancelari 
per zyra dhe shkolla, orendi shtepiake, mobilje, pajisje 
elektrike, elektronike e elektroshtepiake, fruta perime, artikuj 
industrial ushqimor dhe blegtoral, bime medicinale e 
eterovajore, pije te ndryshme alkoolike e freskuese, 
automjete te te gjitha llojeve, transport per vete dhe per te 
tjeret, prodhim dhe tregetim te materialeve duralumini, 
plastike dhe druri, dyer e dritare shkollore etj, pjese kembimi 
per makina e automjete, goma e bateri, pike servisi. Te 
zhvilloj aktivitet ne fushen e shfrytezimit dhe nxjerrjes se 
mineraleve te ndryshme ( krom etj) nga punimet nentoksore 
dhe siperfaqsore ( karrierat). Tregtimin, transportin dhe 2 
perdorimin e lendes plasese qe sherben per punen ne 
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miniere. Shoqeria mund te realizoje cdo lloj operacioni 
financiar apo tregtar, qe lidhet direkt apo indirekt me 
objektin e saj, akt-marreveshje me pale te treta brenda 
limiteve te parashikuara nga legjislacioni ne fuqi. Shoqeria 
me qellim te arritjes se objektivave te saj mund te marre 
persiper si direkt ashtu edhe indirekt, pjesmarrje ne fitime e 
pjesmarrje ne shoqeri te tjera shqiptare ose te huaja qe kane 
objekt te njejte ose te ngjashem me objektin e saj. Gjithashtu, 
shoqeria gjate aktivitetit te saj ka te drejte te perdore marken 
e vet tregtare, te beje marketingun e prodhimeve dhe 
sherbimeve te saj si ne vend ashtu edhe jashte tij. Ndertime 
civile, bujqesore, turistike. Rikonstruksione. Punime 
karpanierie. Punime dhe ndertime hidraulike dhe 
hidroteknike. Ndertime ujsjellesi, kanalizime, impjante 
vaditje, kanale, puse etj. Ndertim vepra te veçanta kulla, 
sillose, struktura b/arme dhe metalike, punime nentoksore 
dhe themeli. Ndertim linjave te shfrytezimit dhe pasurimit te 
uji te pishem, tregetim i ujit te pishem. Punime restaurimi, 
restaurimi i monumenteve te kultures dhe veprave te vecanta 
arkeologjike. Ndertim rruge te kategorive te ndryshme dhe 
shtresa ne rruge, ndertime dhe punime hekurudhore; punime 
speciale te shinave dhe traversave; punime te sistemit 
elektrik dhe sinjalistik. Ndertime autostrada , pista aeroporte. 
Punime mirembajtje dhe sinjalizim ne rruge. Ndertim ura 
dhe vepra arti. Ndertime tunele rrugore dhe hekurudhore. 
Ndertime basene. Punime thellimi dhe drenimi. Punime 
sherbimi, punime ne siperfaqe te gjelberta parqe pyll; 
pastrim i siperfaqeve urbane, mirembajtje dhe zhvillim i 
siperfaqeve urbane dhe dekorit - ndriçime e sinjalizime. 
Grumbullim, transportim, ruajtje, riciklim, perpunim, 
asgjesim i mbetjeve te llojeve te ndryshme perfshire ato 
spitalore dhe te rrezikshme. Sherbime pastrimi te ndryshme 
te ambjenteve te brendshme dhe te jashteme. Tregetim i te 
gjitha llojeve te mallrave, materialeve, automjeteve te te 
gjitha llojeve me zinxhire dhe goma. Tregetim i paisjeve dhe 
impianteve te ndryshme te karakterit publik, industrial, 
kulturor, sportiv dhe bujqesor. Importim dhe eksportim te 
tyre. Tregetim vegla pune, vajra lubrifikante, paisje 
elektronike , kompjutera dhe aksesore. Tregetim te paisjeve 
dhe sistemeve te impianteve te ftohjes dhe ngrohjes, 3 
kondicionere, si dhe impiante te tjera te ndryshme te cdo 
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lloji. Projektim instalim i paisjeve elektrike, industriale, 
elektro - shtepiake, sistemeve te ngrohje ftohjes, 
kondicionere etj. Tregetim te paisjeve spitalore. Tregetim i 
tekstileve dhe veshjeve te punes, paisjeve laboratorike. 
Tregetim te paisjeve elektrike dhe elektronike te prodhimit, 
transmetimit, shperndarjes, kontrollit dhe matjes se energjise 
elektrike:  transformatore, gjenerator, elektromotorr, matesa 
inteligjente, impiante te prodhimit dhe furnizimit me energji, 
sisteme automatike industriale dhe te ndricimit. Tregetim 
pjese kembimi, goma te llojeve te ndyshme, bateri etj. 
Tregtim skele, dhenie me qera, montim, cmontim skele, 
import - eksport te skelave.
Kliti Rrapi10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 17/09/2020                Deri: 17/09/2025
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët EndritMyrtaj
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 33,30                Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 1,00
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 33,30

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

13.1 Vlera e kapitalit                Para: 33,30                Natyre: 
13.2 Numri i pjesëve 1,00
13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 33,30

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

14.1 Vlera e kapitalit                Para: 33,40                Natyre: 
14.2 Numri i pjesëve 1,00
14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 33,40
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- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
15. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

16. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht

Emri Tregtar: ALBATROSS CONSTRUCTION
E-Mail: kliti_002@hotmail.com  
Telefon: 0695529282  

17. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Akti i themelimit
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)

Regjistrimi Fillestar: CN-590462-09-20

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë: 21/09/2020 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B2719566-48D4-4AFB-979E-48BC0D0E3016
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E754FD7A-457B-428F-B8C4-D5DE4E19C906
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B576CD07-9B09-42D8-B20C-E01E1B055CE3

