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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) M11404031H

2. Data e Regjistrimit 04/02/2021
3. Emri i Subjektit Tekna Chem Albania
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 28/01/2021
6. Kohëzgjatja                  Nga: 28/01/2021

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Rruga Zef Jubani, P. Bjorn, Shkalla 
3/5, Ap. C/1, Hyrja 20 
100,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 4,00
9. Objekti i aktivitetit Prodhimin, tregtimin me shumice dhe me pakice dhe shitjen 

e lendeve te para, produkteve te gatshme dhe gjysme te 
gatshme te destinuara per sektoret e ndertimit, gjeoteknikes 
dhe qeramikes. Import eksport te lendeve te para, produkteve 
te gatshme dhe gjysme te gatshme te destinuara per sektoret 
e ndertimit, gjeoteknikes dhe qeramikes .Sherbime te lidhura 
dhe ne funksion te ushtrimit te veprimtarise si me siper. 
Shoqeria gjithashtu mund te kryeje, direkt dhe indirekt, te 
gjitha aktivitetet qe perfshihen ne objektin e saj si dhe te 
gjitha aktivitetet plotesuese qe lidhen me te; te ndermarre te 
gjitha operacionet tregtare, industriale, ato qe lidhen me 
pasurite e tundshme, ato te patundshme dhe pasurite 
financiare qe lidhen me objektin e vete shoqerise.Te gjitha 
aktivitetet duhet te kryhen ne perputhje me ndalimet, 
kufizimet, kushtet dhe autorizimet e parashikuara ne ligj dhe 
ne Statut. 
Robert Hamitaj10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 28/01/2021                Deri: 28/01/2026
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
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12. Ortakët RENZOCOSTA
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 25,00                Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 1,00
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 25,00

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

13.1 Vlera e kapitalit                Para: 25,00                Natyre: 
13.2 Numri i pjesëve 1,00
13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 25,00

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

14.1 Vlera e kapitalit                Para: 25,00                Natyre: 
14.2 Numri i pjesëve 1,00
14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 25,00

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

15.1 Vlera e kapitalit                Para: 25,00                Natyre: 
15.2 Numri i pjesëve 1,00
15.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 25,00

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

17. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht
E-Mail: hamitajrobert@gmail.com  
Telefon: +393663999590  

18. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
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)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5049F14E-FE39-4FF3-B590-30B5D9515A81
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EA6D1E7E-4905-46CA-BBD1-5ADFA0EE566D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1AF8E7DA-C372-4273-84A0-701C467A1619
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=06F0DB70-C6EB-40F1-9B9A-EEA940F071D2
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Regjistrimi Fillestar: CN-653937-02-21

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë: 22/09/2021 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)


