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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) M12709201L

2. Data e Regjistrimit 09/03/2021
3. Emri i Subjektit E Progress
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 15/02/2021
6. Kohëzgjatja                  Nga: 15/02/2021

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Elbasan Elbasan  ELBASAN Rruga Ish Kombinati 
Metalurgjik 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 2,00
9. Objekti i aktivitetit Import, eksport, tregti te artikujve te ndryshem, tregti me 

pakice te karburanteve, lendeve djegese, servis automjetesh, 
transport mallrash, veprimtari ne fushen e turizmit, Bar -
Restorant, Hoteleri, tregti me pakice te artikujve ushqimore 
dhe industrial. Blerje, import-eksport, transport edhe per 
llogari te te treteve, shperndarje me shumice te 
lubrifikanteve, produkteve te naftes dhe naftokimike duke 
perfshire dhe bitumet. Blerje, shitje, qiradhenie, ndertim dhe 
administrim te impianteve, depozitave dhe administrimin e 
ndertesave dhe pasurive te veta te paluajtshme. Import-
eksport, grumbullim, depozitim, perpunim, riciklim te 
mbeturinave te çfaredo lloj materiali te lejuara per t'u 
importuar ne territorin shqiptar. Grumbullim. transportim, 
ruajtje. magazinim, rikuperim. riciklim dhe asgjesim te" 
mbetjeve te rrezikshme dhe jo te rrezikshme te llojeve te 
ndryshme qe gjenerohen brenda territorit te Shqiperise. 
Transport I mbetjeve te rrezikshme dhe jo te rrezikshme me 
mjete teknologjike nga gjeneruesi I tyre drejt impianteve te 
trajtimit te mbetjeve. Ruajtja dhe magazinimi I perkohshem I 
mbetjeve te llojeve te ndryshme industriale me qellim 
rikuperimin, riciklimin dhe riperdorimin e tyre si lende e 



2

pare dytesore ne industrite perkatese. Ndertim linjash 
industriale per perpunim dhe riciklim mbetjesh. Import 
makinerish dhe pjese kembimi qe kane lidhje me impiantet 
industriale te perpunimit te mbetjeve, import makinerish dhe 
pjese kembimi te ndryshme, Ndertime ne fushen e ndertimit 
punime dheu, beton, punime shembjesh. ndertime civile, 
industriale, turistike, punime restaurime, transport brenda 
dhe jashte vendit etj. Ne perputhje me legjislacionin shqiptar. 
Shoqeria mund te kryeje cdo aktivitet ekonomik dhe 
joekonomik qe lidhet direkt ose indirekt, rrjedh apo ka te 
beje me objektivat/veprimtarite e renditura sa me lart. Per te 
arritur qellimet e mesiperme, Shoqeria mund te ndermarre 
aktivitet tregtar, fmanciar, qe mund te konsiderohet i 
dobishem apo i nevojshem ne menyre qe te arrihet dhe 
permbushe objekti i Shoqerise. 
Giovanni Minutiello10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 10/03/2021                Deri: 10/03/2026
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët ErmiraMuça
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 33.000,00                Natyre: 
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 EmiCanaj

13.1 Vlera e kapitalit                Para: 67.000,00                Natyre: 
13.2 Numri i pjesëve 1,00
13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 67,00

- 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: E Progress
E-Mail: eprogress@gmail.com  
Telefon: 0676886338 0676886338 

16. Statusi: Aktiv
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Lista e Dokumenteve:
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
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-664635-02-21

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

11/03/2021 Numri i ceshtjes: CN-671224-03-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi I vendimit te asamblese se ortakeve, date 
10.03.2021 ku eshte vendosur: Largimi nga detyra e administratorit Aldo Gaeta dhe 
emerimin ne vend te tij te Giovanni Minutiello.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:            ("Giovanni Minutiello")                      Nga data 
"10/03/2021             Ne daten "10/03/2026
eshte larguar administratori:            ("Aldo Gaeta")         

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

Datë: 13/10/2021 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=CC64F6F7-AA98-4622-938E-18B4E61E2A23
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B6D35A37-F43B-43C2-A7CB-3CA97FCEC4AD
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=95BD31B0-5D9D-42C9-A28A-982F88B2E9C7
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9E9459DC-B36D-4404-B5C8-80D76634C4B9
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9E9459DC-B36D-4404-B5C8-80D76634C4B9
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=577B8C3B-7D06-457B-B881-E0CF2F017290

