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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) M11816005V

2. Data e Regjistrimit 16/06/2021
3. Emri i Subjektit Premium Construction & Maintenance
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 09/06/2021
6. Kohëzgjatja                  Nga: 09/06/2021

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Rruga 365, Pallati Nr.8, Kati i 8, 
Apartamenti B 
10.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit Ndertim Infrastrukture , ndertime civile , industriale, 

turistike. Ndertime rrugore, ndertime hidroteknike, 
rikonstruksione godinash civile.Ndertimin e rrjeteve 
inxhinierike. Projektim, zbatim, mirembajtje periodike, 
riparim dhe rehabilitim ne fushen e automatizimit industrial 
ne makineri , mjete, pajisje, sisteme. Tregtim te artikujve te 
ndryshem me pakice e shumice, industriale e ushqimore, 
bujqesore, blegtorale, lengjeve te frutave, pijeve alkolike, ujit 
- si dhe eksporti i tyre. Tregtim materiale ndertimi, inerte, 
rere, mermer, etj.Tregtim makineri e pjese kembimi per llojet 
e ndryshme te makinerive. Prodhim materiale ndertimi. 
Import-eksport karburantesh dhe transport i tyre. Agjensi 
udhetimesh, shitje bileta avioni e traget.Transport mallrash e 
pasagjeresh brenda dhe jashte vendit, hoteleri. Ndertim dhe 
menaxhim i objekteve turistike. Menaxhim i fushave te 
golfit. Agjensi turistike. Agjensi imobiliare. Kryerje 
analizash laboratorike te materialeve te ndertimit  te 
ndryshme elektrike, elektronike, mekanike si : Sisteme, 
impiante, linja te trajtimit te mbetjeve; sistemime, impiante, 
linja komandimi per HEC- e, centrale, nenstacione TN, TM, 
TU; sistemime, impiante, linja ne mjete te renda transporti, 
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paisje ulese -ngritese si ashensore, vinça mobil portual dhe 
civil, vinça elektrike portual dhe civil;, sisteme, impiante, 
linja automatizimi ne industri;, sisteme, impiante, linja, 
kapanone te lidhura me prodhimin;, sisteme, impiante, linja 
te ftohjes dhe te ngrohjes ( kondicionimit ) Veprimtari e 
ekspertizes lidhur me ndikimin ne mjedis, vleresim ndikimi 
ne mjedis (auditimi mjedisor). Veprimtari te tjera 
profesionale lidhur me ndikimin ne mjedis, grumbullim 
mdhe trasportim i mbetjeve te ndertimit dhe prishjeve dhe 
mbetjeve te ngurta urbane. Blerje pjese kembimi. 
Grumbullim dhe transport i mbetjeve nga ujrat e ndotura. 
Mirembajtje, operim, menaxhim rruge, tynele, ura, 
mbikalime. Transport i mbetjeve te llumrave me permbajtje 
hidrokarbure . Ndertim i tuneleve, urave, 
mbikalimeve.Grumbullim dhe transportim i mbetjeve 
urbane. Grumbullim , ruajtje dhe transportim i mbetjeve 
urbane, mbetjeve jo te rrezikshme etjer. Shoqeria do te 
realizoje, direkt apo indirekt, çdo lloj aktiviteti lidhur me, si 
rezultat i, apo qe ka lidhje me objektin e saj. Shoqeria mund 
te bashkepunoje dhe/ose te marre direkt ose indirekt interesa, 
ne shoqeri, firma, agjensi dhe ndermarrje te tjera, te cilat 
mund te kene edhe qellime te tjera aktivitetit. Gjithashtu, per 
te realizuar objektin dhe qellimet e saj, Shoqeria mund te 
ndermarre dhe zhvilloje cdo lloj aktiviteti lidhur me 
shitblerjen e pasurise se luajtshme e te paluajtshme, si edhe 
cdo aktivitet tregtar, financiar, qiradhenes apo dorezenes, qe 
i vlereson te dobishme apo te nevojshme per arritjen e 
qellimeve te saj.
Hektor Agalliu10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 09/06/2021                Deri: 09/06/2026
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët HektorAgalliu
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 10.000,00                Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 1,00
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 100,00

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

14. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht Emri Tregtar: Premium Construction & Maintenance
E-Mail: hektoragalliu@gmail.com  
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Telefon: 0692426559  

15. 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-718533-06-21

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë: 08/11/2021 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DEC17C53-1E68-4424-9276-6D2FD7E043B3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1AB61A3D-DADA-4BB3-8AB1-F1DFB4E448DB

