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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) L61314043M

2. Data e Regjistrimit 14/01/2016
3. Emri i Subjektit BT BALKAN
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 12/01/2016
6. Kohëzgjatja                  Nga: 12/01/2016

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Njesia Bashkiake Nr.10, Rruga 
"Bogdaneve", Godina "EuroCol", Kati 5-te, Zyra Nr.34 
13.856,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 2,00
9. Objekti i aktivitetit Sherbimet e mirembajtjes dhe testimit te pajisjeve 

elektronike, elektrike dhe ne pergjithesi rregullimin e 
metodave industrial. Projektimi, ndertimi, administrimi dhe 
mirembajtja e analizes se sistemeve te ajrit, tymit, gazrave, 
pluhurave, prodhuar nga procesi kimik, naftes, farmaceutike, 
industriale; synon edhe rrjetet e kontrollit te ndotjes se 
mjedisit te autoriteteve publike (provincat, Rajonet, 
Bashkite, etj) dhe sistemet e kontrollit te emisioneve te 
teknologjise se larte ne impiantet industriale (djegesit, 
industrite kimike, etj), rehabilitimin dhe / ose aktin e 
rikuperimit te sistemeve lartpermendur, me qira dhe 
menaxhim e stacioneve te kontrollit te ndotjes se mjedisit, te 
pajisura plotesisht. Sherbimet e projektimeve mekanike, 
elektrike, instrumentale dhe ndertimin e impianteve 
industriale; Prodhimi i pajisjeve per monitorimin e mjedisit; 
Zhvillimi i softuerit per procesin e automatizimit dhe 
sistemeve te menaxhimit; Kurse per trajnimin e personelit 
per perdorimin e elektronike dhe instrumental; Tregti me 
shumice e aparaturave elektronike, elektrike, mekanike dhe 
te pergjithshme te metodave industriale. Ajo gjithashtu mund 
te kryeje, si aktivitete te dobishem per "aktivitetet e 
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mesiperme, te gjitha operacionet tregtare, industriale dhe 
financiare, te luajtshme dhe te paluajtshme, te gjykuara te 
nevojshme ose te dobishme nga Administrimi, per arritjen e 
objektivave sociale, garancive te kredise, dhe cdo garancie 
tjeter, gjithashtu e vertete dhe cfare per kompanite brenda 
grupit te cilit i perkasin; Per te marre nga fondet e 
aksionereve me ose pa detyrim shlyerje dhe gjithashtu mund 
te supozojme interesat dhe pjesemarrjen ne kompani apo 
biznese te tjera qe kane objekte te ngjashme ose te peraferta, 
ose e lidhur me vete, te gjitha brenda kufijve te ligjit.
Oltjan Hoxholli10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 12/01/2016                Deri: 12/01/2021
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët MarioTundo
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 6.928,00                Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 1,00
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 50,00

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

13.1 Vlera e kapitalit                Para: 6.928,00                Natyre: 
13.2 Numri i pjesëve 1,00
13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 50,00

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

15. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht
Emri Tregtar: Business Techology
Telefon: 0675111681  

16. Statusi: Pezulluar
Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)

Regjistrimi Fillestar: CN-498738-01-16

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=53290A03-DF1F-48B7-9B9A-3D3A277F876C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2072E1F2-319D-44BB-B692-5D95377B6D5A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=13FFAEDD-1DC6-44A1-939F-73A94C2D69CA
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HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

27/04/2017 Numri i ceshtjes: CN-261858-04-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit  dt.26.04.2017 , ku eshte vendosur: 
Pushim i Perkohshem i Aktivitetit pa afat nga data 26.04.2017.  
Statusit ishte            ("Aktiv")          u be            ("Pezulluar")         

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

Datë: 14/07/2021 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=104CF94C-F551-4C3C-974F-7B79C1AECD2E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D8EB4A40-141A-42A0-93FE-DC496D5EF6BE

