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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) M11616007I

2. Data e Regjistrimit 16/04/2021
3. Emri i Subjektit SkyLine  Investments
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 15/04/2021
6. Kohëzgjatja                  Nga: 15/04/2021

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Rruga Artan Lenja, Ish Fusha  e 
aviacionit, Kulla  numer  I, kati   i  9, ap 33 
100,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 2,00
9. Objekti i aktivitetit Kryerjen e ndertimeve civile dhe rrugore, ndertimin per 

llogari te vet ose te treteve te ndertimeve industriale,  
bujqesore, kryerjen e infrastruktures urbanistike,  te 
parcelimit, kryerja e punimeve te rrugeve, ujesjellesave, 
rrjetit te kanalizimeve, gazsjellesve, impiante elektrike, civile 
dhe industriale, kryerje e punimeve ne rrjetet e shpemdarjes 
se energjise elektrike private dhe publike. Import- Export i 
automjeteve te perdorura,  shitje me pakice i automjeteve, 
tregetimi i pjeseve te kembimit, automjete me porosi.  
Makina me qera. Instalim te impianteve termohidraulike. 
Rikonstruksion i pasurise publike, asfaltime duke perfshire 
dhe ato te tarracave dhe hidroizolimin e tyre. Marrja persiper 
e sipermarrjeve publike dhe private te cdo lloji. Realizimi i 
impianteve te pastrimit, transformimit te nenprodukteve te 
pastrimit ne qytet etj.  Germime dheu me punime eventuale 
murature dhe betonarme.  Prishja dhe punime ne toke te 
germuar. Prodhime materiale inerte guri. Prodhime elemente 
betoni e betonarme te zakonshme, gur dekorativ.  Restaurimi 
i ndertesave dhe monumenteve te kultures. Punime ne 
siperfaqe te gjelberta, parqe dhe pyje.  Mirembajtaja, 
zhvillimi i dekorit ne mjedise urbane.  Transporte te vecanta 
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per llogari te vete ose te te treteve.  Shoqeria mund te kryej 
te gjitha veprimet tregtare  dhe financiare   te pasurise   se 
luajtshme   dhe te paluajteshme.    Tregtimin  me shumice   e 
pakice,  import-eksport   te artikujve  te ndryshem  ushqimor  
dhe industrial, hidrosanitar,   mobiljeve,  lendeve   te para te 
perpunuara,  bimeve medicinale,  duraluminit, druri,  te bar-
kafe,  restorante  etj. Si  dhe cdo veprimtari  tjeter industriale  
dhe tregtare  qe konsiderohet   nga ortaket e nevojshme  per 
realizimin  e objektit  te veprimtarise.    Cdo veprimtari  
tjeter tregtare qe lidhet ne menyre te drejteperdrejte  ose 
terthorazi   me objektin e veprimtarise   dhe  qe eshte ne 
perputhje  me legjislacionin     ne fuqi. Shoqeria,    ne  
menyre  dytesore   dhe  jo  ne  menyre  direkte,    dhe  
sidoqofte   vetem  per  te permbushur    objektin   tregtar   te  
shoqerise,    mund  te  kryeje   cdo  veprimtari    tregtare   e 
financiare  te cilat do te konsiderohen  si te nevojshme  dhe 
te domosdoshme. Shoqeria   mund  te  ushtroje   aktivitete   
te  tjera  ndihmese  ose  te  lidhura  duke  perfshire importin  
dhe eksportin,  si dhe te gjitha aktivitet  e nevojshme  dhe te 
domosdoshme   per te permbushur   objektin e shoqerise   ne 
perputhje  me ligjin. 
Halit Kasa10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 26/04/2021                Deri: 26/04/2026
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët HalitKasa
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 50,00                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 ErmalKasa

13.1 Vlera e kapitalit                Para: 50,00                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: SkyLine Investments
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E-Mail: kasaermal91@gmail.com  
Telefon: 0692895020  

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-687870-04-21

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

20/05/2021 Numri i ceshtjes: CN-703874-05-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 26.04.2021, per ndryshim 
administratori.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:            ("Halit Kasa")                      Nga data "26/04/2021             
Ne daten "26/04/2026
eshte larguar administratori:            ("Ermal Kasa")         

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 
paguar)

Datë: 09/11/2021 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=765CE789-E01F-4B68-A9F9-2E8C6F697E12
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=16DB0802-FABE-4EC3-B999-7FBB2A512216
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A6C6A0E7-9188-49EB-B6C2-ADCC86AE1BC5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=02BDAD64-EB61-469A-A009-B2C270C7FFE0
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=02BDAD64-EB61-469A-A009-B2C270C7FFE0

