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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) K11805002J

2. Data e Regjistrimit 04/06/2001
3. Emri i Subjektit GROUP - 6. A.I.
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 17/05/2001
6. Kohëzgjatja                  Nga: 17/05/2001
7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE PJETER BOGDANI 23/1

100.000,008. Kapitali
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 100,00

9. Objekti i aktivitetit Veprimtari ne fushen e ndertimit dhe te projektimit te 
objekteve te fushave te ndryshme ,prodhimi dhe tregtimi i 
materialeve te ndertimit te te gjitha llojeve ,import eksport i 
tyre brenda dhe jashte vendit  per llogari te vet shoqerise si 
dhe te treteve duke perfshire ketu import eksportin  e hekurit 
, profileve te tij si dhe cdo material tjeter. Import eksport dhe 
shitblerje me pakice dhe shumice te mallrave industriale 
,ushqimore blegtorale,bujqesore lendeve te para,pajisjeve 
elektrike dhe elektronike,hidrosanitare hidraulike 
etj.Veprimtari ne fushen e turizmit ,me qellim ngritjen e 
hoteleve ,fshatrave te pushimit ,plazheve , qendrave te 
argetimit,brenda dhe jashte vendit te bleje te marre me qera 
,ndertoje apo nxise ndertimin e tyre  etj.
Rezart Taçi10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 17/05/2001                Deri: 
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

Silvano Carrea12. Administratori/ët
12.1 Afati i emërimit                Nga: 17/05/2001                Deri: 
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13. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 
parashikimet ligjore
13.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

14. Ortakët ErnestoMigliazzi
14.1 Vlera e kapitalit                Para: 40.000,00                Natyre: 
14.2 Numri i pjesëve 40,00
14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 40,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
15. Ortakët RezartTaçi

15.1 Vlera e kapitalit                Para: 20.000,00                Natyre: 
15.2 Numri i pjesëve 20,00
15.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 20,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
16. Ortakët PolikronMaze

16.1 Vlera e kapitalit                Para: 10.000,00                Natyre: 
16.2 Numri i pjesëve 10,00
16.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 10,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
17. Ortakët ArturGaçe

17.1 Vlera e kapitalit                Para: 10.000,00                Natyre: 
17.2 Numri i pjesëve 10,00
17.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 10,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
18. Ortakët RobertoRossi

18.1 Vlera e kapitalit                Para: 10.000,00                Natyre: 
18.2 Numri i pjesëve 10,00
18.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 10,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
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19. Ortakët SilvanoCarrea
19.1 Vlera e kapitalit                Para: 10.000,00                Natyre: 
19.2 Numri i pjesëve 10,00
19.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 10,00

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

21. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht Emri Tregtar: GROUP - 6. A.I.

22. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:

Regjistrimi Fillestar: CN-049084-09-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

1. 23/05
/2001

Numri i Vendimit:25863, Gjykata:Tirane
Te dhenat e regjistrimit fillestar :  Emri i subjektit: : “GROUP 6 A.I” Forma juridike: 
SHPK Data e regjistrimit:23.05.2001; Data e themelimit :17.05.2001; Kapitali: 100 000 
leke. Ortak:Rezart Taci, Polikron Maze, Artur Gece,Ernesto Migliazzi,Silvano 
Carrea,Roberto Rosi.  Selia eshte : Tirane " Rruga "Pjeter Bogdani" P.23, Nr.2; 
Kohezgjatja; Pa afat. Administrator: Rezart Taci,Silvano Carrea. Objekti i veprimtarise; 
Veprimtari ne fushen e ndertimit dhe te projektimit te objekteve te fushave te ndryshme 
,prodhimi dhe tregtimi i materialeve te ndertimit te te gjitha llojeve ,import eksport i tyre 
brenda dhe jashte vendit  per llogari te vet shoqerise si dhe te treteve duke perfshire ketu 
import eksportin  e hekurit , profileve te tij si dhe cdo material tjeter. Import eksport dhe 
shitblerje me pakice dhe shumice te mallrave industriale ,ushqimore blegtorale,bujqesore 
lendeve te para,pajisjeve elektrike dhe elektronike,hidrosanitare hidraulike etj.Veprimtari 
ne fushen e turizmit ,me qellim ngritjen e hoteleve ,fshatrave te pushimit ,plazheve , 
qendrave te argetimit,brenda dhe jashte vendit te bleje te marre me qera ,ndertoje apo nxise 
ndertimin e tyre  etj.

Lista e Dokumenteve:
R-MIX-EM-06.12.2007 (42).pdf

05/11/2013 Numri i ceshtjes: CN-241919-11-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.10503 Prot., datë 04.11.2013, lëshuar 
nga Shoqëria  permbaruese private "E.P.S.A” sh.p.k., ku është urdhëruar:"Vendosja e 
sekuestros mbi kuotat qe zoteron ne çdo subjekt tregtar debitori Rezart Taçi si dhe mbi te 
drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave duke ndaluar tjetersimin ose disponimin e 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C7DD4385-E1ED-4CC8-B07A-4C87B285C8D4
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tyre si dhe ushtrimin e te drejtave qe rrjedhin nga keto kuota".
Ownership_Code ishte            ("Shqiptare (100%)")          u be            ("E Përbashkët 
(shqiptare - e huaj)")         

Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR

Datë: 12/11/2021 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1208B751-5221-47F0-97AD-46E3C3C1947F

