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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) M11619050C

2. Data e Regjistrimit 19/04/2021
3. Emri i Subjektit CCE-GROUP
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 Irfan Tomini, Pallati 
nr.7/562, Nr pasurie 7/562+1-29 Vol 64, fq 30, Zona 
Kadastrale nr 8260 
1.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 2,00
9. Objekti i aktivitetit Ndertime Civile dhe Ekonomike, Shperbime te Pastrimit 

dhe/ose gjelberimit DDD, Punime Elektrike, Shtrim Linjash 
TM dhe TU, Kabina etj, Punime Hidraulike, Ndertim 
Ujsjellsa, Punime Bojatisje dhe/ose Lyerje, Hidroizolime, 
Termoizolime, Punime Ndertime te ndryshme, ndertime te 
konstruksioneve metalike dhe/ose druri, Germime Dheu, etj". 
Per realizimin e objektit te veprimtarise se saj shoqeria mund 
gjithashtu te bleje dhe te shese pasuri te luajteshme dhe/ose 
te paluajteshme, te' kryeje cdo lloj operacioni financiar aktiv 
e pasiv, te ndermarre e te zhvilloje cdo lloj aktiviteti 
industrial, tregtar, qe konsiderohen te dobisheme dhe te 
pershtatshme si dhe fitimprurese per shoqerise ne perputhje 
me legjislacionin shqiptare ne fuqi dhe/ose me legjislacionin 
e huaj per kete qellim. Shoqeria dhe sipas interesit te ortakut 
dhe/ose ortakeve te saj mund te ushtroje aktivitet tregtar 
fitimprures te tjera nga ajo e percaktuar ne kete neni, duke 
respektuar paraprakisht cdo kerkese ligjore dhe/ose 
nenligjore ne fuqi per kete qellim. Per aktivitet e permendura 
me siper shoqeria (si dhe ato te papermendura dhe te lejuara 
ne baze te legjislacionit ne fuqi) mund ti kryej ne sektorin 
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publik, te administrates publike ne pergjithesi si dhe ne 
sektorin privat. Aktivitete te tilla mund te kryhen nga 
shoqeria si drejtperdrejte dhe nepermjet subjekteve te treta 
me qellimet e dhena ose pjesemarrese ose te kontrolluar. 
Shoqeria me vendim te Asamblese se Pergjithshme te 
Ortakeve, ne baze te dispozitave te aktit te themelimit, 
statutit dhe ne perputhje me ligjin/legjislacionin ne fuqi, 
mund te marri drejtperdrejte ose indirekt interesa ose 
pjesemarrje, duke perfshire edhe ato aksionare, ne shoqeri 
dhe/ose ne ndermarrje te ndryshme ne Shqiperi dhe/ose ne 
vrfnde te tjera jashte Shqiperise, qe kane objekt te ngjashem, 
te njejte ose kane lidhje me objektin e saj ose me qellim 
fitimprurese per shoqerine. Shoqeria nuk ka per te kryer 
asnje aktivitete pa marre paraprakish licencat apo lejet e 
nevojshme sipas legjislacionit shqiptare ne fuqi apo 
legjislacionit te shteteve te huaja ku mund te ushtroje 
aktivitetin e saj
Hysni Cani10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 15/04/2021                Deri: 15/04/2026
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët HysniCani
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 500,00                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 RenaldoFarrici

13.1 Vlera e kapitalit                Para: 500,00                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
E-Mail: renaldo.farrici@gmail.com  
Telefon: 0682060404  

16. Statusi: Aktiv
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Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)

Regjistrimi Fillestar: CN-688027-04-21

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=08D1CE12-5BC6-4AE3-BF0F-6DE3A2B53EB4
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B5363AE3-0DF5-49CD-BDA0-AC7C6ECA0E5D

