EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË
DHËNAT E SUBJEKTIT “SHOQËRI AKSIONARE”
GJENDJA E REGJISTRIMIT
1. Numri unik i identifikimit të subjektit M08328501I
(NUIS)
2. Data e Regjistrimit
28/09/2020
3. Emri i Subjektit

LIP - LEZHA INDUSTRIAL PARK

4. Forma ligjore

Shoqëri Aksionare

5. Data e themelimit

23/09/2020

6. Kohëzgjatja

Nga: 23/09/2020

Deri:

7. Zyra qëndrore e shoqërisë në Shqipëri

Lezhe Lezhe LEZHE Lagjia Beslidhja, Rruga Qemal
Ataturku, Banesa Nr. 10, 4501

8. Kapitali

3.500.000,00

9. Vlera e kapitalit të shlyer:

875000.0000

10. Numri i aksioneve:

400,00

10.1 Vlera nominale:
11. Kategoritë e aksioneve të shoqërisë

8.750,00
të zakonshme

me përparësi

me të drejte
vote

pa të drejte
vote

11.1 Numri për secilën kategori
12. Objekti i aktivitetit:

Zhvillimi dhe administrimi i veprimtarive ekonomike ne shtetin
shqiptar, si ne favor te organeve publike dhe kompanive private, ne
kontekstin e marredhenieve te vazhdueshme me institucionet
qendrore dhe lokale, si dhe shoqatat dhe sindikatat e Republikes te
Shqiperise dhe me autoritetet kompetente te Bashkimit Evropian.
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Per kete qellim, ajo promovon, harton dhe zbaton aktivitetet dhe
sherbimet e tij, me perfshirjen aktive, ne çdo faze te zhvillimit
industrial, te kompanive dhe enteve publike dhe private te
vendosura, ose ne çdo rast te lidhur me Parkun Industrial Lezha
dhe zona te tjera komunat e konsideruara per zhvillimin e tyre
industrial me interes per kompanine, aktivitetet e meposhtme: "
Ndertimi dhe administrimi i strukturave industriale, portuale,
aeroportuale dhe akomoduese, perfshire aktivitete hotelerie dhe
bujtinave dhe fshatrave turistike dhe rezidenciale. Urbanizimi
paresor dhe dytesor i zonave, duke perfshire instalimet e fibrave
optike (kabllor) dhe te transmetimit te llojit broadband. Sherbime
administrimi, administrimi i te dhenave ne Cloud, Server farm,
sherbime te pergjithshme te mirembajtjes dhe administrimit te
objekteve dhe pajisjeve te lidhura me kompleksin industrial te
ndodhur ne zonat me interes. Ndertimi, ndermjetesimi dhe
administrimi i pronave te shoqerive, te rendesishme dhe te
dobishme per aktivitetin ekonomik te zones ne zonat me interes.
Edukim dhe trajnim profesional, hulumtimi themelor dhe i aplikuar
dhe trajnimi pasuniversitar (klasa master) ne te gjithe sektoret dhe
produktet me interes per Park LIP dhe sektore te tjere me interes,
Logjistike portuale dhe aeroportuale, perfshire transportin dhe
levizjen e njerezve dhe mallrave. Promovim,
marketing
industrial dhe tregeti me shumice, pakice dhe ne internet.
Promovimi dhe zbatimi i projekteve te zhvillimit rural me reference
te veçante ne sektoret agrikulturor dhe te perpunimit agroindustrial,
agroartizanal dhe strukturave agroturistike, duke perfshire
aktivitetet publike, hotelerine dhe administrimin e ushqimit, pijeve
dhe produkteve tipike lokale qe vijne nga proceset e prodhimit dhe
permiresimit. Prodhimi dhe shperndarja e produkteve per
higjenizimin personal dhe higjenizimin e te gjitha mjediseve
shtepiake, te biznesit dhe urbane, si dhe komplete per ruajtjen e
shendetit individual dhe kolektiv. Hartimi i nismave qe lidhen me '
Marreveshjen e Gjelber", perfshire prodhimin dhe shperndarjen e
energjise nga burime alternative dhe te rinovueshme, prodhimin
dhe tregtimin e teknologjive dhe mjeteve autonome per levizje te
qendrueshme dhe sisteme telekomunikimi dhe menaxhimi ne
distance te proceseve dhe aktiviteteve te prodhimit dhe te tjera.
Promovimi, parashikimi dhe zbatimi i binjakezimit dhe pakteve te
miqesise me zona te tjera, zona te pajisura industriale dhe rrethe
prodhimi te vendosura kryesisht ne pjesen tjeter te Shqiperise, ne
Rajonin e Ballkanit dhe ne vendet e Bashkimit Evropian. Kjo me
qellim promovimin e shkembimit te praktikave te mira te politikes
ekonomike industriale dhe menaxhimin e sherbimeve kolektive per
bizneset,duke shfrytezuar mundesite e partneritetit te favorizuara
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13. Sistemi i administrimit

nga programet e Komunitetit Evropian. Çdo aktivitet tjeter
funksional per zhvillimin dhe zgjerimin e Parkut LIP ne drejtim te
produktit dhe sektorit ne perputhje me programimin vendor dhe
kombetar te Republikes se Shqiperise dhe me programimin e
Bashkimit Evropian. Objekti i Shoqerise perfshin ne menyre
treguese por pa u kufizuar ne to, nder te tjera, edhe veprimtarite ne
vijim, ushtrimin e aktivitetit te administrimit dhe drejtimit te
shoqerive te treta, te planifikimit te aktiviteteve te marketingut,
planifikimit financiar, kontabel dhe strategjik, blerjen, shitjen,
tregtimin direkt dhe indirekt, edhe publikut, te produkteve dhe
sherbimeve, duke perfshire nder te tjera, importin, eksportin e
sendeve Shoqeria ka, gjithashtu,kryerjen e koordinimit teknik,
menaxhues dhe financiar te shoqerive ne te cilat zoteron
pjesemarrje dhe ofrimin e sherbimeve ne favor te tyre . Shoqeria
mund te kryeje, gjithashtu, te gjitha veprimtarite qe rezultojne te
nevojshme ose te dobishme per realizimin e qellimeve te saj, per
shembull, Shoqeria mund te kryeje veprime me pasuri te
paluajtshme, me pasuri te luajtshme, veprime tregtare, industriale
dhe financiare, te marre pjese ne gara publike per te marre persiper
administrimin e sherbimeve me interes ekonomik te pergjithshem
ose aktivitete te tjera gjithsesi te dobishme per realizimin e objektit,
si dhe çdo akt qe eshte gjithsesi i lidhur me objektin e Shoqerise,
me perjashtim te mbledhjes se kursimeve nga publiku i gjere dhe
ushtrimin e aktiviteteve objekt te rezerves ligjore. Se fundi,
Shoqeria mund te fitoje pjesemarrje dhe interesa ne shoqeri te tjera,
konsorciume ose ndermarrje, vendase dhe te huaja, si dhe te
themeloje shoqeri, me objekt te ngjashem, plotesues, ndihmes,
analog ose te lidhur me te vetin ose me ate te shoqerive ne te cilat
zoteron pjesemarrje, ose edhe qe kane objekt te ndryshem, si direkt
edhe indirekt, ne çfaredolloj forme, si dhe te administroje keto
pjesemarrje dhe/ose interesa me kusht qe ato te mos modifikojne
thelbin e qellimeve te Shoqerise, mund gjithashtu, te jape garanci
reale dhe/ose personale per detyrime te lidhura me realizimin e
aktiviteteve te Shoqerise edhe ne favor te paleve te treta.
me një nivel
me dy nivele

14. Administratori/ët

Gjon Radovani

14.1 Afati i emërimit
15. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
15.1 Kufizimet e kompetencave (nëse
ka).

Nga : 23/09/2020

Deri : 23/09/2023
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16. Anëtarët e Këshillit të Administrimit
(plotësohet nëse është Sh.a me një
nivel)
16.1 Kryetar/anëtar
16.2 Afati i emërimit
17. Anëtar i Pavarur
17.1 Përfaqësues i Punëmarrësve
17.2 Kushtet e pjesëmarrjes
18. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
19. Anëtarët e Këshillit të Administrimit
(plotësohet nëse është Sh.a me një
nivel)
19.1 Kryetar/anëtar
19.2 Afati i emërimit
20. Anëtar i Pavarur
20.1 Përfaqësues i Punëmarrësve
20.2 Kushtet e pjesëmarrjes
21. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
22. Anëtarët e Këshillit të Administrimit
(plotësohet nëse është Sh.a me një
nivel)
22.1 Kryetar/anëtar
22.2 Afati i emërimit
23. Anëtar i Pavarur
23.1 Përfaqësues i Punëmarrësve
23.2 Kushtet e pjesëmarrjes
24. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
25. Anëtarët e Këshillit të Administrimit
(plotësohet nëse është Sh.a me një
nivel)
25.1 Kryetar/anëtar
25.2 Afati i emërimit
26. Anëtar i Pavarur
26.1 Përfaqësues i Punëmarrësve
26.2 Kushtet e pjesëmarrjes
27. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.

Gjon Radovani
Anetar
Nga : 23/09/2020

Deri : 23/09/2023

Po
Jo

Alessandro Zorgniotti
Anetar
Nga : 23/09/2020

Deri : 23/09/2023

Po
Jo

Carlo Corrubolo
Anetar
Nga : 23/09/2020

Deri : 23/09/2023

Po
Jo

Ivano Tonoli
Kryetar
Nga : 23/09/2020

Deri : 23/09/2023

Po
Jo
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28. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
28.1 Afati i emërimit
29. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
29.1 Afati i emërimit
30. Aksionarët
30.1 Numri i Aksioneve

30.2 Përqindja e pjesëmarrjes
31. Aksionarët
31.1 Numri i Aksioneve

31.2 Përqindja e pjesëmarrjes
32. Aksionarët
32.1 Numri i Aksioneve

32.2 Përqindja e pjesëmarrjes
33. Aksionarët
33.1 Numri i Aksioneve

33.2 Përqindja e pjesëmarrjes
34. Aksionarët
34.1 Numri i Aksioneve

34.2 Përqindja e pjesëmarrjes
35. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit
36. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Erida Belulaj
Nga : 23/09/2020
Mihal Kolani
Nga : 23/09/2020
Gjon Radovani

Deri :
Deri :

Me te drejte vote : 105.0000
Pa te drejte vote :

26,25
Alessandro Zorgniotti
Me te drejte vote : 85.0000
Pa te drejte vote :

21,25
Carlo Corrubolo
Me te drejte vote : 85.0000
Pa te drejte vote :

21,25
Paolo Snidero
Me te drejte vote : 40.0000
Pa te drejte vote :

10,00
Ivano Tonoli
Me te drejte vote : 85.0000
Pa te drejte vote :

21,25
Emri Tregtar: LIP - LEZHA INDUSTRIAL PARK
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E-Mail: radovani@gmx.de
Telefon: 0692072309
37. Statusi:

Aktiv

Lista e Dokumenteve:
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)
Dokumenti qe autorizon paraqitjen e aplikimit
Akti i themelimit
Aplikim per regjistrimin fillestar te shoqerise anonime
Regjistrimi Fillestar: CN-594290-09-20

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit

Datë

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

:30/09/2020
__________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)
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