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)
2. Data e Regjistrimit

L78006801F
06/06/2017

3. Emri i Subjektit

L.T.E CONSTRUCTION

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

29/05/2017

6. Kohëzgjatja

Nga: 05/06/2017
Tirane Kashar KASHAR Rruga 3 Deshmoret, godine
banimi dhe sherbimi 1,2,5,8 dhe 11 kate me 2 kat parkim
nentoke ne prone te shoqerise Lloxhall
100.000,00

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri
8. Kapitali
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave
9. Objekti i aktivitetit

3,00
Kryerjen e c'do aktiviteti të lejuar me ligj dhe/o pjesemarrjen
në cdo veprimtari apo aktivitet të ligjshem që mund të kryej
një shoqen me pergjegjesi të kufizuar në bazë të
legjislacionit shqiptar në fuqi. Aktivitet ne fushen e
projektimeve dhe hapje studio projektimi. Investitor privat
dhe/ose zbatues i veprave te ndertimit, rikonstruksionit,
restaurimit, mirembajtje, sipermarrje te ndryshme me fonde
private dhe shteterore, donacione, etj., ne fushen e ndertimit
te objekteve te ndryshme civile, industrale, socialkulturore,
turistike, bujqesore, landfilleve, stadiumeve, punime sipas
kategorive te licences se zbatimit NP-1, NP-2, NP-3, NP4,NP-5, NP-6, NP-7, NP- 8, NP-9, NP-10, NP-11, NP-12,
NS-1, NS-2, NS-3, NS-4, NS-5, NS-6, NS-7, NS-8, NS-9,
NS-10, NS-11, NS-12, NS-13, NS-14, NS-15, NS-16, NS17, NS-18, NS-19, NS-20. Agjenci per shitbjerjen e pasurive
te luajteshme dhe te paluajteshme. Punime mjedisore, hartim
te raporteve te ndikimit ne mjedis dhe ekspertime mjedisore.
Grumbullim, ruajtje, transportim dhe trajtim i mbetjeve
urbane dhe mbetjeve inerte te parrezikshme. Sherbime
spedicioni brenda dhe jashte Shqiperise per transport
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10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit

mallrash te ndryshme me shumice e pakice, import - eksport
me mjete te shoqerise. Import-eksport, tregtim me shumice
dhe pakice i mallrave dhe pajisjeve te ndryshme industriale,
bujqesore, blegtorale, elektrike, hidraulike, frigoriferike,
ashensor, elektroshtepiake/industriale, kancelari dhe
artikujve shkollor, blegtorale, ushqimore, pajisjeve
kondicionimit dhe ventilimit, kompjutera dhe pajisje
kompjuterike, printimi, fotokopjimi si dhe pjese kembimi per
to, si dhe te ofroj te gjitha sherbimet/riparime qe kryhen me
pajisjet e siperpermendura. Import, eksport dhe tregtim, me
shumice dhe pakice te makineri, mjete, automjete, kamiona,
makineri industriale, bujqesore, blektorale, si dhe çdo lloj
mjeti dhe pajisje te motorrizuar dhe pjese te kembimit per
keto makineri, autoservis mjetesh te markave e tonazheve te
ndryshme. Dhenie me qera e mjeteve dhe automjeteve te cdo
lloji. Krijimi, instalimi, dhenia me qira dhe venia ne
shfrytezim e impianteve, stacioneve, reparteve, linjave per
tregtimin e hidrokarbureve brenda e jashte vendit; Importeksport dhe tregti me shumice e pakice e naftes, gazit,
nenprodukteve te tyre, vajrave lubrifikante, transport
kombetar e nderkombetar i tyre. Ndertimi, marrja dhe dhenia
me qira dhe venia ne perdorim te depove hidrokarbure,
rezervuareve te linjave dhe pikave te shitjes se tyre sipas
projektit teknologjik. Sherbim hoteleri. Agjensi turistike.
Import-eksport, prodhim dhe tregtimi materiale ndertimi dhe
lendeve te para industrial, drusore dhe per ndertim. Hotel,
bar-kafe, restorante. Import, eksport dhe tregtim, me shumice
dhe pakice te mjete mjekesore, aparaturave dhe paisjeve
mjekesore,
mjeteve
farmaceutike;
materialeve/lendeve/produktevelbarnave farmaceutike dhe
veterinere. Funksionimi dhe administrimi i farmacive te
shitjes me pakice dhe tregtimi me pakice i barnave dhe
produkteve farmaceutike. Organizimi, veprimtaria dhe
menaxhimi i strukturave diagnostikuese dhe kuruese dhe
qendrave ambulatore te diagnostikimit ne territorin e
Shqiperise. Trajtimi i mbetjeve spitalore. Aktivitet ne fushen
e edukimit parashkollor, privat, cerdhe, kopsht, aktivitetet
mesimdhenie ne fushen e arsimit e ciklit te ulet 9-vjecar,
arsimit te mesem te profilizuar dhe te pergjithshem dhe
arsimit te larte, kurse kualifikimi ne gjuhe te huaj, etj, sipas
kerkeses dhe ofertes qe do te kete shoqeria nga subjekte te
ndryshme private, juridike dhe shteterore.
Artur Caushaj
Nga: 29/05/2017

Deri: 29/05/2022

11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
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parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
12. Ortakët

ErjonCaushaj

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 33.000,00

12.2 Numri i pjesëve

1,00

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

33,00

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

IlirCaushaj

13.1 Vlera e kapitalit

Para: 34.000,00

13.2 Numri i pjesëve

1,00

13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

34,00

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

Natyre:

Natyre:

ArturCaushaj

14.1 Vlera e kapitalit

Para: 33.000,00

14.2 Numri i pjesëve

1,00

14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

33,00

Natyre:

- 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: L.T.E CONSTRUCTION
E-Mail: lteconstruction2017@gmail.com
Telefon: 0692093555

17. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Akti i themelimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Regjistrimi Fillestar: CN-318606-06-17

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
18/06/2018

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-821218-06-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
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FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi I pasqyrave financiare per vitin 2017.
Lista e Dokumenteve:
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
04/03/2019

Numri i ceshtjes: CN-118960-02-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të asamblesë së ortakëve Nr. 1 datë
28.02.2019 për hapjen e një adrese dytësore dhe ndryshimin e objektit të veprimtarisë.
E-Mail ishte
("")
u be
("lteconstruction2017@gmail.com")
Objekti ishte
("Aktivitet ne fushen e projektimeve, zbatimit te veprave te ndertmit
dhe rikonstruksioneve, sipermarrje te ndryshme private dhe shteterore, investitor privat ne
fushen e ndertmit te objekteve te ndryshme civile private dhe shteterore, social-kulturore,
ndertim rruge, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro,etj. Ndertime ujesjellesa,
kanale, te ujerave te zeza dhe te bardha, gazesjellesa, vepra kullimi e vaditje, punime dhe
mbrojtje lumore sistemim hidraulike e binifikime dhe agjenci per shitbjerjen e ketyre
ndertimeve.Punime , prodhim dhe tregtim te materialeve prej duralumini dhe plastike.
Hotel, bar-kafe, restorant. Aktivitet ne fushen e edukimit parashkollor, privat, çerdhe,
kopsht,aktivitetet mesimdhenie ne fushen e arsimit e ciklit te ulet 9-vjecar, arsimit te
mesem te profilizuar dhe te pergjithshem dhe arsimit te larte, kurse kualifikimi ne gjuhe te
huaj, etj, sipas kerkeses dhe ofertes qe do te kete shoqeria nga subjekte te ndryshme
private, juridike dhe shteterore. Sherbime spedicioni Brenda dhe jashte Shqiperise per
transport mallrash te ndryshme me shumice e pakice, import-eksport me mjete te
shoqerise. Mulli boje furre dhe tregtimi I asortimenteve te ndrysheme te bukes me shumice
dhe pakice. Import-eksport, tregtim me shumice dhe pakice I mallrave te ndryshem
ushqimore industrial, bujqesore, elektro-shtepiake, kancelari, pjese kompjuterike,
blegtorale te mishit dhe nenprodukteve te tij, sallameri e cdo nenprodukt te tij, shpendeve
te gjalla e te therura. Tregtim, eksport-import me shumice dhe pakice te makinerive
bujqesore, pjese te kembimit per keto makineri, autoservis I tyre, autoservis mjetesh te
markave e tonazheve te ndryshme , te karburantit dhe nenprodukteve te tij, hoteleri,
sherbim agjensi turistike, projektime objektesh te ndryshme dhe hapje studiosh
,projektimesh, prodhim material ndertimi dhe tregtimi i tyre. Eksport-import dhe tregtim
me shumice dhe pakice te makinerive industrial dhe pjeseve te kembimit per keto makineri,
linje trasnporti, linje prodhimi industrial e drusor, artikujve shkollor dhe kancelarise dhe
mobileri zyre, letres per shtypshkrim, fotokopje, etj, pajisje, kondicionimi dhe ventilimi,
pajisje kompjuterike, printimi, fotokopjimi si dhe cdo pajisje elektronike apo elektrike qe
gjen ne perdorim zyresi dhe pjese kembimi per to si dhe te ofroj te gjitha sherbimet qe
kryhen me pajisjet e siperpermendura, sherbime riparimi te ketyre pajisjeve. Perpunim,
prodhim dhe tregtim te produkteve te ndryshme bujqesore dhe blegtorale, transport dhe
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tregtim me shumice dhe pakice, import-eksport te artikujve te ndryshem industrial si lendet
e para, material ndertimi, makineri dhe pajisje , pjese kembimi per makineri e automjete,
etj.")
u be
("Aktivitet ne fushen e projektimeve, zbatimit te veprave te
ndertimit dhe rikonstruksioneve, sipermarrje te ndryshme me fonde private dhe
shteterore, donacione, etj. Investitor privat ne fushen e ndertimit te objekteve te
ndryshme civile, industrale, private dhe shteterore, socialkulturore, ndertim rruge,
autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro,etj. Ndertime ujesjellesa, kanale,
te ujerave te zeza dhe te bardha, gazesjellesa, vepra kullimi e vaditje, punime dhe
mbrojtje lumore sistemim hidraulike e bonifikime. Agjenci per shitbjerjen e pasurive
te luajteshme dhe te paluajteshme. Punime, prodhim dhe tregtim te materialeve prej
duralumini dhe plastike. Hotel, bar-kafe, restorantë. Aktivitet ne fushen e edukimit
parashkollor, privat, çerdhe, kopsht, aktivitetet mesimdhenie ne fushen e arsimit e
ciklit te ulet 9-vjecar, arsimit te mesem te profilizuar dhe te pergjithshem dhe arsimit
te larte, kurse kualifikimi ne gjuhe te huaj, etj, sipas kerkeses dhe ofertes qe do te
kete shoqeria nga subjekte te ndryshme private, juridike dhe shteterore. Sherbime
spedicioni brenda dhe jashte Shqiperise per transport mallrash te ndryshme me
shumice e pakice, import - eksport me mjete te shoqerise. Mulli boje furre dhe
tregtimi i asortimenteve te ndrysheme te bukes me shumice dhe pakice. Importeksport, tregtim me shumice dhe pakice i mallrave te ndryshem ushqimore,
industriale, bujqesore, elektro-shtepiake, kancelari, pjese kompjuterike, blegtorale, te
mishit dhe nenprodukteve te tij, sallameri e cdo nenprodukt te tij, shpendeve te gjalla
e te therura. Import, eksport dhe tregtim, me shumice dhe pakice te, makinerive
industriale, bujqesore, blektorale, makineri, mjete, automjete, kamiona dhe çdo lloj
mjeti dhe pajisje te motorrizuar, pjese te kembimit per keto makineri, autoservis i
tyre, autoservis mjetesh te markave e tonazheve te ndryshme. Krijimi, instalimi,
dhenia me qira dhe venia ne shfrytezim e impianteve, stacioneve, reparteve, linjave
per tregtimin e hidrokarbureve brenda e jashte vendit; Import-eksport dhe tregti me
shumice e pakice e naftes, gazit, nenprodukteve te tyre, vajrave lubrifikante,
transport kombetar e nderkombetar i tyre. Ndertimi, marrja dhe dhenia me qira dhe
venia ne perdorim te depove hidrokarbure, rezervuareve te linjave dhe pikave te
shitjes se tyre sipas projektit teknologjik. Sherbim hoteleri. Agjensi turistike.
Projektime objektesh te ndryshme dhe hapje studio projektime. Prodhim materiale
ndertimi dhe tregtimi i tyre. Linje trasnporti, linje prodhimi industrial e drusor,
artikujve shkollor dhe kancelarise dhe mobileri zyre, letres per shtypshkrim,
fotokopje, etj. Pajisje, kondicionimi dhe ventilimi, pajisje kompjuterike, printimi,
fotokopjimi si dhe cdo pajisje elektronike apo elektrike qe gjen ne perdorim zyre si
dhe pjese kembimi per to si dhe te ofroj te gjitha sherbimet/riparime qe kryhen me
pajisjet e siperpermendura. Perpunim, prodhim dhe tregtim te produkteve te
ndryshme bujqesore dhe blegtorale, transport dhe tregtim me shumice dhe pakice.
Import-eksport te artikujve te ndryshem industrial si lendet e para, materiale
ndertimi. Dhenie me qera e mjeteve dhe automjeteve te çdo lloji.")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Farke;
FARKE;
Rruga “Bill Klinton”, Selite, Njesia Administrative Farke, Bashkia Tirane, Tirane.
Zona Kadastrale 3292.;
"
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Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
03/07/2019

Numri i ceshtjes: CN-250060-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare për vitin 2018.
Lista e Dokumenteve:
LTE CONSTRUCTION SHPK-Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx
Vendim Asambleje.pdf
Shenime Shpeguese.pdf
LTE CONSTRUCTION SHPK-Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të
shpenzimeve) sipas natyres.xlsx

13/12/2019

Numri i ceshtjes: CN-426942-12-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses date 05.12.2019, per hapjen e nje adrese
dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Kashar;
YZBERISH;
Rruga 3 Deshmoret, Godine Banimi dhe Sherbimi 1,2,5,8 dhe 11 Kate me 2 Kat
Parkim nentoke ne prone te shoqerise LLOXHALL;
"
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

02/03/2020

Numri i ceshtjes: CN-476757-02-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve, date
07.02.2020 ku eshte vendosur: emerimi i shoqerise audituese "S & E Laze Audit" me
auditees Stoli Laze per auditimin e pasqyrave financiare per vitin 2019.
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
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Vendim i asamblese se pergjithshme
16/04/2020

Numri i ceshtjes: CN-486127-04-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve, date
13.04.2020 ku eshte vendosur: Ndryshimi i adreses kryesore, mbyllja e nje adrese
dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Kashar;
KASHAR;
Rruga 3 Deshmoret, godine banimi dhe sherbimi 1,2,5,8 dhe 11 kate me 2 kat parkim
nentoke ne prone te shoqerise Lloxhall;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Farke;
FARKE;
Rruga
“Bill Klinton”, Selite, Njesia Administrative Farke, Bashkia Tirane, Tirane. Zona
Kadastrale 3292.;
"
eshte Hequr Adresa: "Fier;
MALLAKASTER;
Ballsh;
;
BALLSH;
Bulevardi Rrapo Hekali, lagjja 5-Shkurti, prane Zyre se Punes, kati i pare, zona
Kadastrale 1079, Ballsh-Mallakaster.;
"
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

08/05/2020

Numri i ceshtjes: CN-498997-05-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 01.05.2020 ku eshte vendosur:
Ndryshim objekti. Emerimi i administratorit Ermal Dine me kompeteca te kufizuara.
Objekti ishte
("Aktivitet ne fushen e projektimeve, zbatimit te veprave te ndertimit
dhe rikonstruksioneve, sipermarrje te ndryshme me fonde private dhe shteterore,
donacione, etj. Investitor privat ne fushen e ndertimit te objekteve te ndryshme civile,
industrale, private dhe shteterore, socialkulturore, ndertim rruge, autostrada, mbikalime,
hekurudha, tramvai, metro,etj. Ndertime ujesjellesa, kanale, te ujerave te zeza dhe te
bardha, gazesjellesa, vepra kullimi e vaditje, punime dhe mbrojtje lumore sistemim
hidraulike e bonifikime. Agjenci per shitbjerjen e pasurive te luajteshme dhe te
paluajteshme. Punime, prodhim dhe tregtim te materialeve prej duralumini dhe plastike.
Hotel, bar-kafe, restorantë. Aktivitet ne fushen e edukimit parashkollor, privat, çerdhe,
kopsht, aktivitetet mesimdhenie ne fushen e arsimit e ciklit te ulet 9-vjecar, arsimit te
mesem te profilizuar dhe te pergjithshem dhe arsimit te larte, kurse kualifikimi ne gjuhe te
huaj, etj, sipas kerkeses dhe ofertes qe do te kete shoqeria nga subjekte te ndryshme
private, juridike dhe shteterore. Sherbime spedicioni brenda dhe jashte Shqiperise per
transport mallrash te ndryshme me shumice e pakice, import - eksport me mjete te
shoqerise. Mulli boje furre dhe tregtimi i asortimenteve te ndrysheme te bukes me shumice
dhe pakice. Import-eksport, tregtim me shumice dhe pakice i mallrave te ndryshem
ushqimore, industriale, bujqesore, elektro-shtepiake, kancelari, pjese kompjuterike,
blegtorale, te mishit dhe nenprodukteve te tij, sallameri e cdo nenprodukt te tij, shpendeve
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te gjalla e te therura. Import, eksport dhe tregtim, me shumice dhe pakice te, makinerive
industriale, bujqesore, blektorale, makineri, mjete, automjete, kamiona dhe çdo lloj mjeti
dhe pajisje te motorrizuar, pjese te kembimit per keto makineri, autoservis i tyre,
autoservis mjetesh te markave e tonazheve te ndryshme. Krijimi, instalimi, dhenia me qira
dhe venia ne shfrytezim e impianteve, stacioneve, reparteve, linjave per tregtimin e
hidrokarbureve brenda e jashte vendit; Import-eksport dhe tregti me shumice e pakice e
naftes, gazit, nenprodukteve te tyre, vajrave lubrifikante, transport kombetar e
nderkombetar i tyre. Ndertimi, marrja dhe dhenia me qira dhe venia ne perdorim te
depove hidrokarbure, rezervuareve te linjave dhe pikave te shitjes se tyre sipas projektit
teknologjik. Sherbim hoteleri. Agjensi turistike. Projektime objektesh te ndryshme dhe
hapje studio projektime. Prodhim materiale ndertimi dhe tregtimi i tyre. Linje trasnporti,
linje prodhimi industrial e drusor, artikujve shkollor dhe kancelarise dhe mobileri zyre,
letres per shtypshkrim, fotokopje, etj. Pajisje, kondicionimi dhe ventilimi, pajisje
kompjuterike, printimi, fotokopjimi si dhe cdo pajisje elektronike apo elektrike qe gjen ne
perdorim zyre si dhe pjese kembimi per to si dhe te ofroj te gjitha sherbimet/riparime qe
kryhen me pajisjet e siperpermendura. Perpunim, prodhim dhe tregtim te produkteve te
ndryshme bujqesore dhe blegtorale, transport dhe tregtim me shumice dhe pakice. Importeksport te artikujve te ndryshem industrial si lendet e para, materiale ndertimi. Dhenie me
qera e mjeteve dhe automjeteve te çdo lloji.")
u be
("Aktivitet ne fushen e
projektimeve, zbatimit te veprave te ndertimit dhe rikonstruksioneve, sipermarrje te
ndryshme me fonde private dhe shteterore, donacione, etj. Investitor privat ne fushen
e ndertimit te objekteve te ndryshme civile, industrale, private dhe shteterore,
socialkulturore, ndertim rruge, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai,
metro,etj. Ndertime ujesjellesa, kanale, te ujerave te zeza dhe te bardha, gazesjellesa,
vepra kullimi e vaditje, punime dhe mbrojtje lumore sistemim hidraulike e
bonifikime. Agjenci per shitbjerjen e pasurive te luajteshme dhe te paluajteshme.
Punime, prodhim dhe tregtim te materialeve prej duralumini dhe plastike. Hotel,
bar-kafe, restorantë. Aktivitet ne fushen e edukimit parashkollor, privat, çerdhe,
kopsht, aktivitetet mesimdhenie ne fushen e arsimit e ciklit te ulet 9-vjecar, arsimit te
mesem te profilizuar dhe te pergjithshem dhe arsimit te larte, kurse kualifikimi ne
gjuhe te huaj, etj, sipas kerkeses dhe ofertes qe do te kete shoqeria nga subjekte te
ndryshme private, juridike dhe shteterore. Sherbime spedicioni brenda dhe jashte
Shqiperise per transport mallrash te ndryshme me shumice e pakice, import - eksport
me mjete te shoqerise. Mulli boje furre dhe tregtimi i asortimenteve te ndrysheme te
bukes me shumice dhe pakice. Import-eksport, tregtim me shumice dhe pakice i
mallrave te ndryshem ushqimore, industriale, bujqesore, elektro-shtepiake,
kancelari, pjese kompjuterike, blegtorale, te mishit dhe nenprodukteve te tij,
sallameri e cdo nenprodukt te tij, shpendeve te gjalla e te therura. Import, eksport
dhe tregtim, me shumice dhe pakice te, makinerive industriale, bujqesore, blektorale,
makineri, mjete, automjete, kamiona dhe çdo lloj mjeti dhe pajisje te motorrizuar,
pjese te kembimit per keto makineri, autoservis i tyre, autoservis mjetesh te markave
e tonazheve te ndryshme. Krijimi, instalimi, dhenia me qira dhe venia ne shfrytezim e
impianteve, stacioneve, reparteve, linjave per tregtimin e hidrokarbureve brenda e
jashte vendit; Import-eksport dhe tregti me shumice e pakice e naftes, gazit,
nenprodukteve te tyre, vajrave lubrifikante, transport kombetar e nderkombetar i
tyre. Ndertimi, marrja dhe dhenia me qira dhe venia ne perdorim te depove
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hidrokarbure, rezervuareve te linjave dhe pikave te shitjes se tyre sipas projektit
teknologjik. Sherbim hoteleri. Agjensi turistike. Projektime objektesh te ndryshme
dhe hapje studio projektime. Prodhim materiale ndertimi dhe tregtimi i tyre. Linje
trasnporti, linje prodhimi industrial e drusor, artikujve shkollor dhe kancelarise dhe
mobileri zyre, letres per shtypshkrim, fotokopje, etj. Pajisje, kondicionimi dhe
ventilimi, pajisje kompjuterike, printimi, fotokopjimi si dhe cdo pajisje elektronike
apo elektrike qe gjen ne perdorim zyre si dhe pjese kembimi per to si dhe te ofroj te
gjitha sherbimet/riparime qe kryhen me pajisjet e siperpermendura. Perpunim,
prodhim dhe tregtim te produkteve te ndryshme bujqesore dhe blegtorale, transport
dhe tregtim me shumice dhe pakice. Import-eksport te artikujve te ndryshem
industrial si lendet e para, materiale ndertimi. Dhenie me qera e mjeteve dhe
automjeteve te çdo lloji. Punime mjedisore. hartim te raporteve te ndikimit ne mjedis
dhe ekspertime mjedisore. Grumbullim, ruajtje, transportim dhe trajtim I mbetjeve
urbane dhe mbetjeve inerte te parrezikshme.")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Ermal Dino")
Ne daten "01/05/2025

Nga data "01/05/2020

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
03/06/2020

Numri i ceshtjes: CN-515960-06-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit datë 01.06.2020 ku është
vendosur:Ndryshimin e objektit të aktivitetit të shoqërisë. Depozitimi i vendimit datë
01.06.2020 ku është vendosur:Largimin e administratorit te shoqerise Z.Ermal Dino.
Objekti ishte
("Aktivitet ne fushen e projektimeve, zbatimit te veprave te ndertimit
dhe rikonstruksioneve, sipermarrje te ndryshme me fonde private dhe shteterore,
donacione, etj. Investitor privat ne fushen e ndertimit te objekteve te ndryshme civile,
industrale, private dhe shteterore, socialkulturore, ndertim rruge, autostrada, mbikalime,
hekurudha, tramvai, metro,etj. Ndertime ujesjellesa, kanale, te ujerave te zeza dhe te
bardha, gazesjellesa, vepra kullimi e vaditje, punime dhe mbrojtje lumore sistemim
hidraulike e bonifikime. Agjenci per shitbjerjen e pasurive te luajteshme dhe te
paluajteshme. Punime, prodhim dhe tregtim te materialeve prej duralumini dhe plastike.
Hotel, bar-kafe, restorantë. Aktivitet ne fushen e edukimit parashkollor, privat, çerdhe,
kopsht, aktivitetet mesimdhenie ne fushen e arsimit e ciklit te ulet 9-vjecar, arsimit te
mesem te profilizuar dhe te pergjithshem dhe arsimit te larte, kurse kualifikimi ne gjuhe te
huaj, etj, sipas kerkeses dhe ofertes qe do te kete shoqeria nga subjekte te ndryshme
private, juridike dhe shteterore. Sherbime spedicioni brenda dhe jashte Shqiperise per
transport mallrash te ndryshme me shumice e pakice, import - eksport me mjete te
shoqerise. Mulli boje furre dhe tregtimi i asortimenteve te ndrysheme te bukes me shumice
dhe pakice. Import-eksport, tregtim me shumice dhe pakice i mallrave te ndryshem
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ushqimore, industriale, bujqesore, elektro-shtepiake, kancelari, pjese kompjuterike,
blegtorale, te mishit dhe nenprodukteve te tij, sallameri e cdo nenprodukt te tij, shpendeve
te gjalla e te therura. Import, eksport dhe tregtim, me shumice dhe pakice te, makinerive
industriale, bujqesore, blektorale, makineri, mjete, automjete, kamiona dhe çdo lloj mjeti
dhe pajisje te motorrizuar, pjese te kembimit per keto makineri, autoservis i tyre,
autoservis mjetesh te markave e tonazheve te ndryshme. Krijimi, instalimi, dhenia me qira
dhe venia ne shfrytezim e impianteve, stacioneve, reparteve, linjave per tregtimin e
hidrokarbureve brenda e jashte vendit; Import-eksport dhe tregti me shumice e pakice e
naftes, gazit, nenprodukteve te tyre, vajrave lubrifikante, transport kombetar e
nderkombetar i tyre. Ndertimi, marrja dhe dhenia me qira dhe venia ne perdorim te
depove hidrokarbure, rezervuareve te linjave dhe pikave te shitjes se tyre sipas projektit
teknologjik. Sherbim hoteleri. Agjensi turistike. Projektime objektesh te ndryshme dhe
hapje studio projektime. Prodhim materiale ndertimi dhe tregtimi i tyre. Linje trasnporti,
linje prodhimi industrial e drusor, artikujve shkollor dhe kancelarise dhe mobileri zyre,
letres per shtypshkrim, fotokopje, etj. Pajisje, kondicionimi dhe ventilimi, pajisje
kompjuterike, printimi, fotokopjimi si dhe cdo pajisje elektronike apo elektrike qe gjen ne
perdorim zyre si dhe pjese kembimi per to si dhe te ofroj te gjitha sherbimet/riparime qe
kryhen me pajisjet e siperpermendura. Perpunim, prodhim dhe tregtim te produkteve te
ndryshme bujqesore dhe blegtorale, transport dhe tregtim me shumice dhe pakice. Importeksport te artikujve te ndryshem industrial si lendet e para, materiale ndertimi. Dhenie me
qera e mjeteve dhe automjeteve te çdo lloji. Punime mjedisore. hartim te raporteve te
ndikimit ne mjedis dhe ekspertime mjedisore. Grumbullim, ruajtje, transportim dhe trajtim
I mbetjeve urbane dhe mbetjeve inerte te parrezikshme.")
u be
("Kryerjen e
c'do aktiviteti të lejuar me ligj dhe/o pjesemarrjen në cdo veprimtari apo aktivitet të
ligjshem që mund të kryej një shoqen me pergjegjesi të kufizuar në bazë të
legjislacionit shqiptar në fuqi. Aktivitet ne fushen e projektimeve dhe hapje studio
projektimi. Investitor privat dhe/ose zbatues i veprave te ndertimit, rikonstruksionit,
restaurimit, mirembajtje, sipermarrje te ndryshme me fonde private dhe shteterore,
donacione, etj., ne fushen e ndertimit te objekteve te ndryshme civile, industrale,
socialkulturore, turistike, bujqesore, landfilleve, stadiumeve, punime sipas kategorive
te licences se zbatimit NP-1, NP-2, NP-3, NP-4,NP-5, NP-6, NP-7, NP- 8, NP-9, NP-10,
NP-11, NP-12, NS-1, NS-2, NS-3, NS-4, NS-5, NS-6, NS-7, NS-8, NS-9, NS-10, NS-11,
NS-12, NS-13, NS-14, NS-15, NS-16, NS-17, NS-18, NS-19, NS-20. Agjenci per
shitbjerjen e pasurive te luajteshme dhe te paluajteshme. Punime mjedisore, hartim
te raporteve te ndikimit ne mjedis dhe ekspertime mjedisore. Grumbullim, ruajtje,
transportim dhe trajtim i mbetjeve urbane dhe mbetjeve inerte te parrezikshme.
Sherbime spedicioni brenda dhe jashte Shqiperise per transport mallrash te
ndryshme me shumice e pakice, import - eksport me mjete te shoqerise. Importeksport, tregtim me shumice dhe pakice i mallrave dhe pajisjeve te ndryshme
industriale, bujqesore, blegtorale, elektrike, hidraulike, frigoriferike, ashensor,
elektroshtepiake/industriale, kancelari dhe artikujve shkollor, blegtorale, ushqimore,
pajisjeve kondicionimit dhe ventilimit, kompjutera dhe pajisje kompjuterike,
printimi, fotokopjimi si dhe pjese kembimi per to, si dhe te ofroj te gjitha
sherbimet/riparime qe kryhen me pajisjet e siperpermendura. Import, eksport dhe
tregtim, me shumice dhe pakice te makineri, mjete, automjete, kamiona, makineri
industriale, bujqesore, blektorale, si dhe çdo lloj mjeti dhe pajisje te motorrizuar dhe
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pjese te kembimit per keto makineri, autoservis mjetesh te markave e tonazheve te
ndryshme. Dhenie me qera e mjeteve dhe automjeteve te cdo lloji. Krijimi, instalimi,
dhenia me qira dhe venia ne shfrytezim e impianteve, stacioneve, reparteve, linjave
per tregtimin e hidrokarbureve brenda e jashte vendit; Import-eksport dhe tregti me
shumice e pakice e naftes, gazit, nenprodukteve te tyre, vajrave lubrifikante,
transport kombetar e nderkombetar i tyre. Ndertimi, marrja dhe dhenia me qira dhe
venia ne perdorim te depove hidrokarbure, rezervuareve te linjave dhe pikave te
shitjes se tyre sipas projektit teknologjik. Sherbim hoteleri. Agjensi turistike. Importeksport, prodhim dhe tregtimi materiale ndertimi dhe lendeve te para industrial,
drusore dhe per ndertim. Hotel, bar-kafe, restorante. Import, eksport dhe tregtim,
me shumice dhe pakice te mjete mjekesore, aparaturave dhe paisjeve mjekesore,
mjeteve farmaceutike; materialeve/lendeve/produktevelbarnave farmaceutike dhe
veterinere. Funksionimi dhe administrimi i farmacive te shitjes me pakice dhe
tregtimi me pakice i barnave dhe produkteve farmaceutike. Organizimi, veprimtaria
dhe menaxhimi i strukturave diagnostikuese dhe kuruese dhe qendrave ambulatore
te diagnostikimit ne territorin e Shqiperise. Trajtimi i mbetjeve spitalore. Aktivitet ne
fushen e edukimit parashkollor, privat, cerdhe, kopsht, aktivitetet mesimdhenie ne
fushen e arsimit e ciklit te ulet 9-vjecar, arsimit te mesem te profilizuar dhe te
pergjithshem dhe arsimit te larte, kurse kualifikimi ne gjuhe te huaj, etj, sipas
kerkeses dhe ofertes qe do te kete shoqeria nga subjekte te ndryshme private,
juridike dhe shteterore.")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte larguar administratori:
("Ermal Dino")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
13/07/2020

Numri i ceshtjes: CN-542282-07-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare te Vitit 2019.
Lista e Dokumenteve:
LTE - Vendim Asambleje.pdf
LTE CONSTRUCTION - Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të
shpenzimeve) sipas natyres.xlsx
LTE - SHENIME SHPJEGUESE 2019.pdf
LTE CONSTRUCTION - Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx

15/09/2020

Numri i ceshtjes: CN-588031-09-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit Nr.07., datë 11.09.2020, të asamblesë së
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ortakëve, ku është vendosur: Mbyllja e 1 (një) adrese dytësore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Kashar;
YZBERISH;
Rruga 3 Deshmoret, Godine Banimi dhe Sherbimi 1,2,5,8 dhe 11 Kate me 2 Kat Parkim
nentoke ne prone te shoqerise LLOXHALL;
"
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
23/03/2021

Numri i ceshtjes: CN-675536-03-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Miratim i emerimit te ekspertit kontabel.
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

Datë: 28/05/2021

____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)
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