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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) L64528601R

2. Data e Regjistrimit 28/09/2016
3. Emri i Subjektit MP ENGINEERING SOLUTIONS
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 26/09/2016
6. Kohëzgjatja                  Nga: 26/09/2016

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Korce Pogradec  POGRADEC Rruga Naim Frasheri, nr. 
Pasurie 2/217, Zona kadastrale 8582, Kati i dyte 
200,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit Zyre projektimi dhe konsulence teknike ne ndertim. 

Mbikqyrje dhe kolaudim per objekte civile. industriale, 
ndertimore dhe infrastrukture. Pregatitje plane te detajuara 
vendore; projektim arkitekture e inxhinierik per objekte 
civile e industrial, projekte infrastrukture, ura e vepra arti si 
dhe peisazhe, siperfaqe te gjelberta lulishte dhe parqe. 
Vleresim pasuri te paluajtshme.
Piro Niko10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 18/11/2019                Deri: 18/11/2024
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët PiroNiko
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 200,00                Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 1,00
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 100,00

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

14. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht

Emri Tregtar: MP ENGINEERING SOLUTIONS
E-Mail: info@mpengineering.al  
Telefon: 0699889157  

15. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Akti i themelimit

Regjistrimi Fillestar: CN-948938-09-16

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

05/11/2018 Numri i ceshtjes: CN-996973-11-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 02.11.2018, ku eshte vendosur, 
ndryshimi i objektit te aktivitetit te shoqerise.
Telefon ishte            ("0693320403")          u be            ("0697592555")         
E-Mail ishte            ("")          u be            ("mirontopciu@gmail.com")         
Objekti ishte            ("Zyre projektimi dhe konsulence teknike Studime pjesore urbanistike. 
Projektim objekte civile, industrioale, turistike Projektim pejsazhi siperfaqe te gjelberta, 
lulishte dhe parqe. Studim Vleresim Gjeollogo-Inxhinierik per objekte civile Impot- Export 
Projektim Rruge, Ura, Vepra arti. ")          u be            ("Zyre projektimi dhe konsulence 
teknike. Konsulence dhe menaxhim tregtar. Studime pjesore urbanistike, projektim 
objekte civile, industriale, turistike. Projektim pejsazhi siperfaqe te gjelberta, lulishte 
dhe parqe. Studim Vleresim Gjeollogo-Inxhinierik per objekte civile Impot- Export, 
projektim rruge, Ura, vepra arti. ")         

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

12/04/2019 Numri i ceshtjes: CN-141296-03-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të asamblesë së ortakëve,datë 
26.02.2019, ku është vendosur: Miratimi i shitjes së 100% të kuotave të shoqërisë. 
Ndryshimi i administratorit të shoqërisë.Depozitimi i kontratës së shitjes së kuotave Nr.381 
Rep., Nr.280 Kol., datë 26.02.2019, nëpërmjet së cilës janë tranferuar 100% të kuotave nga 
pala shitëse: Z. Miron Topçiu   tek pala blerëse Z. Fotjon Qirinxhi.  
Telefon ishte            ("0697592555")          u be            ("0693574374")         
E-Mail ishte            ("mirontopciu@gmail.com")          u be            
("fqirinxhi@yahoo.com")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BC61186A-090B-4D0E-92B4-38D7D46B64FB
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C725BF7A-047E-46C4-B8D2-67E49231A543
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FDF12CDF-864E-4D2D-887E-378515CA0ED3
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eshte shtuar ortaku:            ("Fotjon Qirinxhi")                      Numri i aksioneve "1,00             
Perqindja ne kapital "100,00             Kontributi ne para "200,00
eshte larguar ortaku:            ("Miron Topçiu")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:            ("Fotjon Qirinxhi")                      Nga data 
"26/02/2019             Ne daten "26/02/2024
eshte larguar administratori:            ("Miron Topçiu")         

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Transferim i kuotave te kapitalit
Vendim i asamblese se pergjithshme

21/11/2019 Numri i ceshtjes: CN-412570-11-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: 1- Depozitimi i Vendimit Nr.05., datë 18.11.2019, të Ortakut të 
Vetëm të Shoqërisë, ku është vendosur: 1- Miratimi i Shitjes së 100% të kuotave të ortakut 
Z. Fotjon Qirinxhi që zotëron në shoqërinë "MP ENGINEERING SOLUTIONS" sh.p.k.  
2- Ndryshimi i administratorit të shoqërisë. 3- Ndryshimi i objektit të aktivitetit të 
shoqërisë. 2- Depozitimi i Kontratës së Shitjes së Kuotave Nr.4727 Rep.,Nr.4634 Kol., 
datë 19.11.2019, ndërmjet palës  shitëse Z. Fotjon Qirinxhi dhe palës blerëse Z. Piro Niko. 
Objekti ishte            ("Zyre projektimi dhe konsulence teknike. Konsulence dhe menaxhim 
tregtar. Studime pjesore urbanistike, projektim objekte civile, industriale, turistike. 
Projektim pejsazhi siperfaqe te gjelberta, lulishte dhe parqe. Studim Vleresim Gjeollogo-
Inxhinierik per objekte civile Impot- Export, projektim rruge, Ura, vepra arti. ")          u be            
("Zyre projektimi dhe konsulence teknike ne ndertim. Mbikqyrje dhe kolaudim per 
objekte civile. industriale, ndertimore dhe infrastrukture. Pregatitje plane te 
detajuara vendore; projektim arkitekture e inxhinierik per objekte civile e industrial, 
projekte infrastrukture, ura e vepra arti si dhe peisazhe, siperfaqe te gjelberta 
lulishte dhe parqe. Vleresim pasuri te paluajtshme.")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:            ("Piro Niko")                      Numri i aksioneve "1,00             
Perqindja ne kapital "100,00             Kontributi ne para "200,00
eshte larguar ortaku:            ("Fotjon Qirinxhi")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:            ("Piro Niko")                      Nga data "18/11/2019             
Ne daten "18/11/2024
eshte larguar administratori:            ("Fotjon Qirinxhi")         

Lista e Dokumenteve:
Transferim i kuotave te kapitalit
Vendim i asamblese se pergjithshme

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=954E0627-F225-49F4-BC71-004584DD022B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D3F63EC1-D783-418D-BD3F-7434BB26D451
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E0ACCE69-9C45-4385-A45F-CE7E2659C78A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3C607618-65EC-441D-A69A-0989B4B513A1
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E7CFC720-A0FF-4AA6-8ECA-378F240D38DB
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06/10/2020 Numri i ceshtjes: CN-599416-10-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim i numrit te kontaktit dhe postes elektronike (e-mail).
Telefon ishte            ("0693574374")          u be            ("0699889157")         
E-Mail ishte            ("fqirinxhi@yahoo.com")          u be            
("info@mpengineering.al")         

Lista e Dokumenteve:

Datë: 15/10/2021 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)


