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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) M11619023F

2. Data e Regjistrimit 19/04/2021
3. Emri i Subjektit MAGNA CONSTRUCTION
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 16/04/2021
6. Kohëzgjatja                  Nga: 16/04/2021

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane  Farke FARKE FARKE, Rruga Shyqyri Brari, 
Ndertesa Nr.2,Hyrja 1, Apartamenti 5, 1044, Shqiperi 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit Investime ne fushen e ndertimit, infrastrukture,sherbime dhe 

teknologji.Projektim, montim, mirembajtje, riparimi I 
kabinave elektrike, shitje-blerje,import-eksport i paisjeve 
elektrike te tensionit te mesem dhe te ulet. Montime 
rrufepritesish, panele elektrike,instalime elektrike dhe kabina 
elektriike,Marrje, dhenie me qera apo perdorim i pasurive te 
paluajshme. Konsulence, supervizion, projektim, 
mirembajtje dhe realizim i impianteve te prodhimit te 
energjise elektrike.Prodhim shitje Furnizim Pajisjesh 
Hidraulike,punetori. Shoqeria ka te drejte te ushtroje cdo lloj 
aktiviteti te parashikaur nga ligji ne perputhje me rregullat e 
dispozitat ne fuqi. Shoqeria do te ushtroje aktivitetin e saj ne 
baze te autorizimeve dhe/ose lejeve perkatese te leshuara nga 
organet kompetente te fushes.
Anteo Angjeli10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 16/04/2021                Deri: 16/04/2026
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët AnteoAngjeli
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12.1 Vlera e kapitalit                Para: 100.000,00                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
E-Mail: tangjeli@gmail.com  
Telefon: 068400408  

15. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Akti i themelimit
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-688223-04-21

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë: 10/11/2021 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=68452587-8784-44F1-A9F4-130E375CF9AD
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=342F0DF4-64D4-41A8-A9C7-8A8352CBED3D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8C09C52E-DDF5-4F5D-853C-9701744F7863

