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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) M11602038N

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

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Njesia Nr.14, Rruga Rexhep Shala, 
Ndertesa 3, Hyrja 4, Ap.29 
1.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 2,00
9. Objekti i aktivitetit Shoqeria ka per objekt te veprimtarise se saj: Import-Eksport 

i materialeve te ndryshme ndertimi si veshje murale, suva me 
baze gelqere, suva me baze cimento, suva me shtrese te holle 
dhe suva te cdo lloji materiali tjeter, kolle, rrafshues, 
materiale per hidroizolim te jashtem dhe te brendshem, 
materiale per fasada te jashtme, muret e brendshme, tavanet, 
dyshemet etj. Import-eksporti dhe tregtimi me shumice dhe 
pakice i gurit te te gjitha llojeve, qeramik, pllakave, 
mermerit, lendes dhe materialeve te ndertimit, makinerive 
impianteve, mjeteve, pajisjeve qe sherbejne per ndertim, 
pjeseve te kembimit, paneleve diellore dhe me rreze infra, 
pajisjeve elektroshtepiake, elektronike, elektrike, 
hidrosanitare, hidraulike, qera mike, qelqi, artizanati, 
duralumini, lendeve te para, te lendes drusore te perpunuar 
dhe te paperpunuar, mobiljeve, materialeve e lendeve te para 
te te gjitha llojeve, lendeve plastike, gome, hekuri, linjash e 
makinerish ne fushen e prodhimit, perpunimit, transportit, 
artikujve e produkteve ushqimore, bujqesore, blegtorale, si 
dhe kryerjen e cdo aktiviteti tjeter te nevojshem, ndihmes 
apo plotesues ne funksion te objektit kryesor te shoqerise me 
qellim realizimin e objektit te mesiperm shoqeria mund te 
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marre pjese ne cfaredo lloj marreveshje tregetare dhe/ose 
joint venture me shoqeri te tjera e sipermarrje si edhe te 
kryeje cdo akt tjeter te nevojshem.
Semih Kurt10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 01/04/2021                Deri: 01/04/2026
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët GerianKuka
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 300,00                Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 1,00
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 30,00

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

13.1 Vlera e kapitalit                Para: 700,00                Natyre: 
13.2 Numri i pjesëve 1,00
13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 70,00

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

15. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht
E-Mail: semihkurt@outlook.com  
Telefon: 0672111213  

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-681654-04-21

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë: 02/11/2021 ____________________

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=55B592B8-3914-44B9-8361-CD4EF8CECBA5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2F3CAE2D-C745-40D0-B34A-F59E3AD7E19B
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Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)


