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

M11609003K
09/04/2021

3. Emri i Subjektit

SPITALLA SOLAR

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

25/03/2021

6. Kohëzgjatja

Nga: 25/03/2021
Tirane Tirane TIRANE Rruga Reshit Çollaku, Pallati
Classic Construction, H.2, Kati 2, Nr.12, Njesia bashkiake
nr.10
12.386.000,00

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

1,00
Objekti i aktivitetit te Shoqerise eshte permbushja e asaj qe
eshte e nevojshme dhe e pershtatshme per te realizuar ne
menyren e duhur te gjithe te drejtat dhe detyrimet e saj qe
rrjedhin nga Marreveshja per Zhvillimin e Projektit per
projektin fotovoltaik te Spitalles qe do te lidhet ndermjet
Ministrise se Infrastruktures dhe Energjise se Republikes se
Shqiperise dhe shoqerise Voltalia SA, duke perfhire por pa u
kufizuar
ne:
projektimin,
ndertimin,
instalimin,
komisionimin, financimin, operimin, permiresimin dhe
mirembajtjen e impiantit te prodhimit te energjise nga dielli
dhe infrastruktures sherbyese, duke perfshire panelet
fotovoltaike te ndodhura ne Spitalle, Durres, Shqiperi
("Impianti") si dhe linjen e transmetimit te energjise elektrike
qe do lidhe Impiantin me rrjetin shqiptar te energjise; te
prodhoje dhe shese energji elektrike te prodhuar nga
Impianti; te zoteroje te drejta kalimi qe do ta lejojne te lidhe
Impiantin me rrjetin shqiptar te energjise elektrike me ane te
linjes se transmetimit. Perveç sa me siper, Shoqeria mund te
kryeje çdo aktivitet qe lidhet direkt ose indirekt, qe eshte
rezultat ose lidhet me objektin e mesiperm. Per arritjen e
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qellimit te mesiperm, Shoqeria mund te kryeje çdo
transaksion lidhur me pasurite e luajtshme dhe te
paluajtshme, dhe çdo aktivitet tjeter tregtar, financiar, qiraje
ose hipoteke, qe mund te konsiderohet i vlefshem ose i
nevojshem ne menyre qe te ushtrohet objekti i Shoqerise.
JOAO MANUEL DA SILVA BOAVIDA MALCATA

10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit

Nga: 25/03/2021

Deri: 25/03/2026

11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
GUSTAVO MANUEL FERREIRA FERNANDES

12. Administratori/ët
12.1 Afati i emërimit

Nga: 25/03/2021

13. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
13.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
14. Ortakët
14.1 Vlera e kapitalit
14.2 Numri i pjesëve
14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

Deri: 25/03/2026

Voltalia Management International B.V
Para: 12.386.000,00

Natyre:

1,00
100,00

14.4 Komente (nëse ka)
15. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit
16. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Emri Tregtar: SPITALLA SOLAR
E-Mail: spitalla@voltalia.com
Telefon: 042233532

17. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
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)
Regjistrimi Fillestar: CN-684613-04-21

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit

Datë: 05/11/2021

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

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