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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) M11510037T

2. Data e Regjistrimit 10/03/2021
3. Emri i Subjektit UNI-HOS
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 05/03/2021
6. Kohëzgjatja                  Nga: 05/03/2021

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Rruga e Barrikadave, Qendra 
Turdiu, K2, N17 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 2,00
9. Objekti i aktivitetit Shoqeria do te kete si objekt ushtrimin e te gjitha 

veprimtarive ku nepermjet gjetjes se fondeve e ndryshme, 
fondacioneve, shoqatave, te zhvilloje, ndertoje, te 
menaxhoje, te financoje ne ndertimin e spitaleve dhe 
qendrave kujdesi ne pergjithesi, ndertimin e shkollave per 
shtresat ne nevoje, por pa u kufizuar, ndertimin e shtepive te 
pensionit per strehimin dhe sherbimin e kujdesit shendetesor 
te te moshuarve dhe njerezve me aftesi te kufizuar. 
Konkretisht: Aktivitet ne fushen e ndertimit, 
studim,projektim dhe ndertimi i veprave ne te mire te 
komuniteteve ne nevoje, moshuarve, te moshuarve dhe 
njerezve me aftesi te kufizuara. Import-export i materialeve 
te ndertimit dhe jo vetem. Aktivitet ne fushen e financave. 
Te hartoje studime urbanistike e mjedisore per vete dhe per 
te trete e organizata joqeveritare. Per arritjen e ketij qellimi 
shoqeria mund te marre kredi, te perdori donacione, fonde te 
ndryshme sipas legjislacionit ne fuqi ne Republiken e 
Shqiperise. Importimin e impianteve dhe pajisjeve te 
ndryshme per prodhimin e energjise elektrike dhe riciklimin 
e materialeve te ndryshme. Punime te pergjithshme ndertimi 
per ndertime civile dhe industriale. Shoqeria mund te 
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ushtroje çdo lloj aktiviteti tregtar qe legjislacioni i 
Republikes se Shqiperise nuk e ndalon.
Dritan Meminaj10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 05/03/2021                Deri: 05/03/2026
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët DritanMeminaj
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 50.000,00                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 ChristofSchotte

13.1 Vlera e kapitalit                Para: 50.000,00                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: UNI-HOS
E-Mail: d.meminaj@kingsolarenergy.com  
Telefon: 0672042877  

16. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Deklarata e posacme per njohjen, pranimin dhe zbatimin e dispozitave ligjore ne fuqi
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)
Akti i themelimit
Dokumenti i autorizimit

Regjistrimi Fillestar: CN-670010-03-21

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D72A2DD2-6773-4F28-B5FB-6FA0D3A86CFF
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DB938971-B668-4A0B-8EDD-85816BDA8334
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=754B9A06-DE2C-479E-911A-8A81E879B2B1
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=57BF034E-C248-4E79-BE5E-AC555F737F01
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=639D803B-FFF8-4D9D-90E4-D224EBA8D0AE
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Datë: 15/10/2021 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)


