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

L61308059O
08/01/2016

3. Emri i Subjektit

NEXUS GROUP

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

07/01/2016

6. Kohëzgjatja

Nga: 07/01/2016
Tirane Tirane TIRANE Njesia nr.4, Rruga “Aleksander
Moisiu”, Pallati 36/3
100.000,00

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

2,00
Import Eksort te detergjeteve te te gjitha llojeve, mallrave
industrial dhe ushqimore, materialeve te ndertimit veglave te
punes, materialeve elektrike hidraulike prodhime bujqesore
dhe blektorale, pijeve alkolike, pjeseve te kembimit dhe
lubrifikante te automjeteve te te gjitha llojeve, makineri
bujqesore, makineri industrial te te gjitha llojeve, automjete
te te gjitha tonazheve, lendet djegese dhe hidrokarburet e te
gjitha llojeve, qelqet, qeramikat, plastikat, lodrat,
hidrosanitaret e te gjitha llojeve, veshmbathjet, mallra
industrial si carcafe batanije shtreter per konvikte e spitale,
roba dhe veshje pune elektroshtepijake, pajisje lavanterie,
kompjuterat dhe te gjitha llojet e paisjeve elektonike
materialet e pastrimit, te gjitha llojet e lendeve te para per
industrine kimike, te gjitha llojet e pesticideve dhe
herbicideve ne fushen e bujqesise dhe blegtorise, materialeve
te kancelarise dhe artikujve kozmetike. Tregtim me shumice
dhe pakice te detergjeteve te te gjitha llojeve, mallrave
industrial dhe ushqimore, materialeve te ndertimit veglave te
punes, materialeve elektrike hidraulike prodhime bujqesore
dhe blektorale, pijeve alkolike, pjeseve te kembimit dhe
lubrifikante te automjeteve te te gjitha llojeve, makineri
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bujqesore, makineri industrial te te gjitha llojeve, automjete
te te gjitha tonazheve, lendet djegese dhe hidrokarburet e te
gjitha llojeve, qelqet, qeramikat, plastikat, lodrat,
hidrosanitaret e te gjitha llojeve, veshmbathjet, mallra
industrial si carcafe batanije shtreter per konvikte e spitale,
roba dhe veshje pune elektroshtepijake, pajisje lavanterie,
kompjuterat
dhe
te
gjitha
llojet
e
paisjeve
elektonikematerialet e pastrimit, te gjitha llojet e lendeve te
para per industrine kimike, te gjitha llojet e pesticideve dhe
herbicideve ne fushen e bujqesise dhe blegtorise, materialeve
te kancelarise dhe artikujve kozmetike. Sherbime dhe
mirembajtje te ambienteve te brendshme dhe te jashtme,
industriale dhe civile, sherbime projektimi dhe mirembajtje
per gjelberimin dhe lulishtet, transportin e mbetjeve urbane
dhe riciklimin e tyre, pastrime me mjete speciale te ujrave,
sherbime Pest control ( DDD ) Dizinfektim, Dizinsektim,
Deratizim per cdo lloj ambient public edhe privat, sherbime
pastrami dhe dizinfektimi ( DDD ) te ambienteve spitalore
me rezikshmeri te larte, me rezikshmeri te mesme, me
rezikshmeri te ulet, sherbime te pastrimit dhe lucidimit te
veprave te artit, trajtimin e mbetjeve spitalore dhe urbane ,
sherbime lavanderie per institucionet publike apo private.
Administrimin dhe marjen me kocesion te ambienteve
publike dhe private, parkimeve, spitaleve, rrugeve, pyjeve
dhe lagunave , burrimeve ujore, kendeve te lojrave,
lulishteve, karburanteve, salloneve te lojrave te fatit,
minierave, hidrocentraleve, teceve, konvikteve te shkollave
te mesme dhe te larta, rrjetat kompjuterike, mirmbajtjen e
kompjuterave, riparimin dhe mirmbajtjen e te gjitha llojeve
te paisjeve elektronike dhe informatike, sherbimet e servisit
dhe mirembajtjes te te gjitha llojeve te automjeteve dhe te
paisjeve industriale, administrimin e turizmit, hotelerise,
bareve dhe resoranteve, Krijimi I pikave dhe ushtrimi I
aktivitetit exchange dhe shoqerive te sigurimeve zyra te
levizjes, poste e shpejte dergesa postare si dhe zyra te
ndryshme imobilare. Ushtrim I veprimtarise se agjentit te
transferimit te parave I subjektit financiar jo – banke.
Projektim dhe zbatim ndertesash publike, private, industrial
dhe civile, urash, rrugesh, hec – esh, tec – esh, impjantesh
ujore,impjantesh per grumbullimin dhe trajtimin e mbetjeve
te te gjitha llojeve, sisteme te ajrimit dhe te kondicionimit, te
rrjeteve elektrike, te rrjeteve hidraulike, punime te ndertimit
dhe preventive, kolaudim punimesh, sherbime te lyerjes dhe
meremetimit te te gjitha llojeve te ndertesave, ndertimin dhe
mirembajtjen e pritave dhe argjinaturave, kanaleve te
kullimit dhe te vaditjes, zhbllokimin nga bora te rrugeve dhe
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10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
12. Ortakët

mirembajtjen e tyre. Prodhim dhe ambalazhim te ujit te
pijshem, detergjenteve te te gjitha llojeve, pijeve alkolike,
vajit dhe te gjitha llojeve te produkteve ushqimore si miell,
sheqer, oriz. Makarona, kafe turshi, salcat, etj. Te gjitha
llojet e transportit publik dhe privat, tregtimin e biletave te
transportit ujor, tokesor, ajror dhe hekurudhor Brenda dhe
jashte vendit per vete dhe per te trete. Transportin e zyrave te
mobiljeve, njerezve dhe makinerive.
Genci Andoni
Nga: 26/02/2016

HamitDanaj

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 50.000,00

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

Deri: 26/02/2021

Natyre:

GenciAndoni

13.1 Vlera e kapitalit

Para: 50.000,00

13.2 Numri i pjesëve

1,00

13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

50,00

Natyre:

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

15. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Tirane Tirane TIRANE Citroen Berlingo me targe AA 186
II Tirane Tirane TIRANE Makina tip Renault Kangoo me
targe AA486UM Tirane Tirane TIRANE Makine tip
Mercedes VITO me targe AA 783 DY
Emri Tregtar: NEXUS GROUP
E-Mail: genci_andoni@hotmail.com
Telefon: 0696603140

16. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
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)
Regjistrimi Fillestar: CN-490483-01-16
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HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
29/02/2016

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-573429-02-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim I Vendimit te Asamblese se Ortakeve dt.
26.02.2016 per ndryshim Administratori.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Genci Andoni")
"26/02/2016
Ne daten "26/02/2021
eshte larguar administratori:
("Hervi Sinani")

Nga data

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
06/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-792080-07-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i kerkeses date 04.07.2016, ku eshte kerkuar: Hapja
e adreses dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Citroen Berlingo me targe AA 186 II;
"

TIRANE;

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
15/10/2018

Numri i ceshtjes: CN-973005-10-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses date 12.10.2018 per hapjen e adreses
dytesore.
E-Mail ishte
("")
u be
("genci_andoni@hotmail.com")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njësia Bashkiake nr.9, rruga "Eshref Frashëri", zona kadastrale nr. 8330, nr. pasurie
9/320-N2;
"
Lista e Dokumenteve:
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Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
28/12/2018

Numri i ceshtjes: CN-051117-12-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi Kerkeses dt. 28.12.2018, per te mbyllur adrese
dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njësia
Bashkiake nr.9, rruga "Eshref Frashëri", zona kadastrale nr. 8330, nr. pasurie 9/320-N2;
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

19/02/2019

Numri i ceshtjes: CN-106846-02-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kërkesës së administratorit, datë 18.02.2019 ku
është kërkuar: Hapja e një adrese dytësore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Makina tip Renault Kangoo me targe AA486UM;
"

TIRANE;

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
04/09/2019

Numri i ceshtjes: CN-324926-09-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses se administratorit, date 03.09.2019 ku
eshte kerkuar : Hapja e nje adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Makine tip Mercedes VITO me targe AA 783 DY;
"

TIRANE;

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
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Datë: 12/10/2021

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