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EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË 
DHËNAT E SUBJEKTIT “SHOQËRI AKSIONARE”

GJENDJA E REGJISTRIMIT 

1. Numri unik i identifikimit të subjektit 
(NUIS)

M11622006H

2. Data e Regjistrimit 22/04/2021

3. Emri i Subjektit SOLAR MINING SERVICES ALBANIA

4. Forma ligjore Shoqëri Aksionare

5. Data e themelimit 15/04/2021

6. Kohëzgjatja                  Nga: 15/04/2021      Deri: 

7. Zyra qëndrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Rruga Reshit Çollaku, Pallati 38, 
Shkalla 1, Ap Nr.7, Kati 4 

8. Kapitali 50.000,00

9. Vlera e kapitalit të shlyer: 12500.0000

500,0010. Numri i aksioneve:

10.1 Vlera nominale: 100,00
të zakonshme me përparësi me të drejte 

vote
pa të drejte 
vote

11. Kategoritë e aksioneve të shoqërisë

11.1 Numri për secilën kategori

12. Objekti i aktivitetit: Të merret me import, eksport, prodhim dhe tregtim të të gjitha 
llojeve të eksplozivëve, për përdorim civil, sisteme ndezjeje, 
detonatorë dhe dinamitë dhe të gjitha llojet e mjeteve dhe 
makinerive që lidhen me prodhimin e tyre dhe te siguroje 
kontraktim per sherbimet e  shpërthimit dhe këshillimit. Të kryejë 
biznesin e prodhimit dhe furnizimit me eksplozivë tregtarë dhe 
sizmikë dhe të ndërmarrë dhe te kryeje furnizimin e minierave, 
guroreve dhe ndërtimit dhe industrine e kërkimit të naftës; Të bleje 
ose të përvetësoje, ndërtoje, mirëmbaje dhe te bashkepunoje me 
objektet e prodhimit për prodhimin e eksplozivëve komercial dhe 
sizmik dhe të përvetësojë, të arrije marrëveshje me punet e 
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nderrmara, tokat, pronat dhe bizneset e kompanive të tjera dhe 
personave të angazhuar në tregtimin dhe shpërndarjen e gëzhojave 
me bazë emulsioni dhe lëndëve plasëse me shumicë.Të kryeje 
tregtimin, reklamimin, shpërndarjen dhe prodhimin e gëzhojave me 
bazë emulsioni dhe lëndëve plasëse me shumicë dhe të gjitha të 
drejtat e tyre. Të kryejë aktivitetin e një kompanie investimesh, dhe 
për atë qëllim të kërkojë dhe mbajë  në emër të Shoqerise ose të 
ndonjë aksioni të emëruar, rezerve, rezerven e borxhit, obligacione, 
detyrime shënimesh, garanci, opsion dhe letra me vlerë të lëshuara 
ose të garantuara nga çdo shoqeri kudo që është e themeluar, ose 
emetuar nga ndonjë shoqeri kudo që është e inkorporuar, ose 
lëshuar nga cdo qeveri, organ publik ose autoritet në cdo pjesë të 
botës. Te bleje cdo aksion të tillë, rezerve, obligacione, aksione të 
borxheve, obligacione, obligacione. Garancitë, opsionet ose letrat 
me vlerë nga pajtimet, blerjet, nënshkrimet e këmbimit ose 
ndryshe, dhe nëse janë paguar ose jo plotësisht, dhe duke iu 
nënshtruar termave dhe kushteve të tilla (nëse ka) siç mund të 
mendohet e përshtatshme. Të ushtrojë dhe zbatojë të gjitha të 
drejtat dhe kompetencat e dhëna ose incidente mbi pronësinë e çdo 
investimi të kompanisë dhe të sigurojë shërbime menaxheriale, 
administrative, mbikëqyrëse dhe këshilluese për ose në lidhje me 
ndonjë kompani në të cilën kompania është e interesuar në kushte 
të tilla si mund të mendohet e arsyeshme. Te siguroje nepermjet 
blerjes ose pronës së paluajtshme dhe me cfaredo prone te zoteruar, 
ose ndonjë interes të tyre dhe të ngreje dhe ndërtoje shtëpi, ndërtesa 
ose punime të çdo lloji në çdo pronë të tillë, pavarësisht nëse janë 
në pronësi të shoqerise, dhe të shkatërroje, rindërtoje, zmadhoje, 
ndryshoje dhe përmirësoje shtëpitë, ndërtesat ose punët ekzistuese, 
për të shndërruar dhe përvetësuar çdo pronë të tillë në dhe për 
rrugë, kopshte dhe objekte të tjera dhe përgjithësisht për t'u marrë 
me dhe per te zhvilluar pronën e kompanisë. Të financojë ose të 
ndihmojë në financimin e shitjes së artikujve ose mallrave te të 
gjitha llojeve ose përshkrimeve përmes blerjes me qira ose pageses 
së shtyrë ose transaksioneve të ngjashme dhe për të 
institucionalizuar, të kryeje financimin e subvencionit, shitjen dhe 
mirëmbajtjen e artikujve të mallrave ose të mallrave të të gjitha 
llojeve dhe të çdo lloji dhe përshkrimeve sipas çfarëdo kushtesh, 
për të marrë dhe zbritur si komision tregtarësh agjentë ose me 
ndonjë kapacitet tjetër marrin me qira blerje ose marrëveshje të 
tjera ose ndonjë të drejtë prej tyre (qofshin ato të pronarit ose 
kontraktuale) dhe përgjithësisht për të kryer biznes dhe për të 
vepruar në ndonjë pjesë të botës dhe për të importuar e eksportuar, 
blejë-shese premtimin e  këmbimit të bëjë përparime ose ndryshe te 
merret me mallra, prodhime, artikuj dhe mallra; Të ndërmarrë ose 
drejtojë menaxhimin e ndërtesave të pronave tokat dhe pasuritë e 
çfarëdo zotërimi apo lloji të ndonjë personi qoftë anëtarë të 
ndërmarrjes apo jo në cilësinë e administratorëve ose marrësve ose 
ndryshe.  Të bleje dhe shese për çdo person që zotëron ndërtesa ose 
toka të pronave të lira ose pronë ose ndonjë interes aksionesh ose 
interesa në to dhe për të bërë transaksion me komision ose ndryshe 
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biznesin e përgjithshëm të një agjenti toke. Të kryejë biznesin si 
prodhues dhe të veprojë si agjent dhe të ndërmarrë dhe të bëjë 
transaksione të agjencive të çdo përshkrimi. Të kryejë çfarëdo lloj 
tregtie, biznesi ose aktiviteti tjetër çfarëdo dhe të bëjë çdo gjë të 
çfarëdo natyre që, sipas mendimit të Drejtorëve të Shoqerisë, mund 
të kryhet në mënyrë të favorshme ose të përshtatshme nga 
kompania në lidhje me një zgjatim të, si një shtrirje ndihmëse për 
ose në mënyrë të pavarur nga bizneset e saj të renditura më sipër 
ose bizneset e përgjithshme ose ekzistuese te Shoqerise. Të blejë, 
marrë me qira ose në këmbim, të punësoje ose të marrë ndryshe 
ndonje pasuri të luajtshme ose të paluajtshme të çfarëdo lloji 
interesi në të dhe çdo të drejtë ose privilegj të cilin Drejtorët e 
Shoqerisë mund ta konsiderojnë të nevojshëm ose të përshtatshëm 
për qëllimin ose në lidhje me aktivitetin e shoqerisë ose që mund të 
rrisë vlerën e ndonjë pasurie tjetër të saj. Për të përmirësuar, 
menaxhuar zhvillimin, kthimin në llogari, dhënien e të drejtave ose 
privilegjeve në lidhje me ose përndryshe te merret me pasuritë, të 
drejtat dhe privilegjet e Shoqerisë.Të nenshkruaje, marre ose 
kerkoje dhe mbaje aksione, borxhe ose letra me vlerë të ndonjë 
Shoqerie tjetër dhe të investoje dhe merret me paratë e shoqerise në 
çfarëdo mënyre,  etj, ( objekti sipas statutit te shoqerise).

13. Sistemi i administrimit  me një nivel         me dy nivele

Hikmet Sinan Inal14. Administratori/ët

14.1 Afati i emërimit                Nga :  15/04/2021 Deri : 15/04/2024
15. Procedura e emërimit nëse ndryshon 

nga parashikimet ligjore.
15.1 Kufizimet e kompetencave (nëse 

ka).
Suresh Menon

Kryetar

16. Anëtarët e Këshillit të Administrimit 
(plotësohet nëse është Sh.a me një 
nivel)

16.1 Kryetar/anëtar
16.2 Afati i emërimit Nga : 15/04/2021 Deri : 15/04/2024

Po
Jo

17. Anëtar i Pavarur
17.1  Përfaqësues i Punëmarrësve
17.2  Kushtet e pjesëmarrjes

18. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore.

Mehmet Oguz Özkazanç

Anetar

19. Anëtarët e Këshillit të Administrimit 
(plotësohet nëse është Sh.a me një 
nivel)

19.1 Kryetar/anëtar
19.2 Afati i emërimit Nga : 15/04/2021 Deri : 15/04/2024

Po20. Anëtar i Pavarur
20.1  Përfaqësues i Punëmarrësve Jo
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20.2  Kushtet e pjesëmarrjes
21. Procedura e emërimit nëse ndryshon 

nga parashikimet ligjore.
Amit Kumar Verma

Anetar

22. Anëtarët e Këshillit të Administrimit 
(plotësohet nëse është Sh.a me një 
nivel)

22.1 Kryetar/anëtar
22.2 Afati i emërimit Nga : 15/04/2021 Deri : 15/04/2024

Po
Jo

23. Anëtar i Pavarur
23.1  Përfaqësues i Punëmarrësve
23.2  Kushtet e pjesëmarrjes

24. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore.

Hikmet Sinan Inal

Anetar

25. Anëtarët e Këshillit të Administrimit 
(plotësohet nëse është Sh.a me një 
nivel)

25.1 Kryetar/anëtar
25.2 Afati i emërimit Nga : 15/04/2021 Deri : 15/04/2024

Po
Jo

26. Anëtar i Pavarur
26.1  Përfaqësues i Punëmarrësve
26.2  Kushtet e pjesëmarrjes

27. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore.

 Studio L. E. A. L. Auditing28.  Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
28.1  Afati i emërimit Nga : 15/04/2021 Deri : 

SOLAR OVERSEAS SINGAPORE PTE. LTD.
Me te drejte vote               : 500.0000
Pa te drejte vote               : 

29. Aksionarët 

29.1 Numri i Aksioneve 

29.2 Përqindja e pjesëmarrjes 100,00

30. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

31. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht Emri Tregtar: SOLAR MINING SERVICES ALBANIA
E-Mail: sinaninal@solarpatlayici.com  
Telefon: 0696010050  
Të Tjera: Kapitali i shoqerise eshte ne Euro.

32. Statusi: Aktiv

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Aplikim per regjistrimin fillestar te shoqerise anonime
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)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8D93FFAC-D169-484D-AD1D-001A1E3D5595
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9C0863B2-3EBB-4CBD-AB0E-09BED89AD987
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4757D973-5789-4AEB-8A53-2400F2F2EDE2
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=24F6C413-889D-4FE9-879D-36BCCB979F0A
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Dokumenti qe autorizon paraqitjen e aplikimit
Akti i themelimit
Akti i ekspertit te pavarur te emeruar nga gjykata per vleresimine kontributit ne natyre

Regjistrimi Fillestar: CN-688230-04-21

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë           :11/11/2021
     __________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4FAFA124-7CF0-44D8-85D3-441407C9BD82
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=CFB3109D-8F84-4238-B741-4C0E1E46A74A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=95E75545-EC47-4BC3-BC6C-ED032CA782B6

