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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) M07205202Q

2. Data e Regjistrimit 05/10/2020
3. Emri i Subjektit KLER-AL GROUP
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 02/10/2020
6. Kohëzgjatja                  Nga: 02/10/2020

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Vlore Vlore  VLORE Rruga Françesko Krispi, Lagjja Uji i 
Ftohtë, 7-Pallatet, Nr.7 
800.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit Aktivitet investitor ne fushen e ndertimit. Aktivitet ne fushen 

e ndertimit: ndertime germime dheu me punime eventuale 
murature e beton arme, prishje dhe punime ne toke te 
germuar.Ndertime civile dhe ekonomike, rruge, hekurudha, 
ura vepra arti, ndertime detare, hidraulike, hidroteknike, 
vepra te vecanta e punime speciale, punime restaurimi, 
karpentierie, impiante teknologjike dhe te vecanta, punime 
sherbimi, punime te sinjalizimit rrugor.Projektim, 
rikonstruksion vepra arti te vogla. Prodhime material 
ndertimi. Import eksport dhe shitjen e tyre me pakice dhe 
shumice te mallrave te ndryshem industriale, ushqimore, 
elektroshtepiake, materiale ndertimi, lende te para per 
ndertim, materiale inerte, bojra, material hidraulike, 
elektrike, lende drusore, pjese kembimi, makineri, 
konfeksione etj 

10. Administratori/ët Ermal Hoxhaj
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10.1 Afati i emërimit                Nga: 02/10/2020                Deri: 02/10/2025
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët ErmalHoxhaj
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 800.000,00                Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 1,00
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 100,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
13. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

14. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht

Emri Tregtar: KLER-AL GROUP
E-Mail: kleral.shpk@gmail.com  
Telefon: 0694060633  

15. 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)

Regjistrimi Fillestar: CN-598733-10-20

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

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

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C450C5CD-6BE5-42DD-A5A4-43D946FFE629
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=670CEFA4-8C2F-4A19-9248-8861E29936C8

