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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) L42202028V

2. Data e Regjistrimit 02/10/2014
3. Emri i Subjektit PRIMUS ALBANIA
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 01/10/2014
6. Kohëzgjatja                  Nga: 01/10/2014

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Rruga Margarita Tutulani, pallati 
Viridario 1 
5.595.600,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 100,00
9. Objekti i aktivitetit 1.Analizimi i informacionit dhe proceseve të punës, 

shqyrtimi i nevojave në fushën e TIK si dhe projektimi i 
zgjidhjeve kompjuterike në fushën e TIK (hardware, 
networking, programe kompjuterike "software" apo sisteme); 
2.Zhvillim dhe prodhim të programeve kompjuterike 
aplikative (software) në të gjitha platformat si dhe Ofrimin e 
shërbimeve mbi programet kompjuterike (software) të 
zhvilluara nga vetë shoqëria, ofrimin e sistemeve apo 
infrastruktures kompjuterike me qira, ofrimin e hostimit te 
sistemeve dhe të dhënave, si dhe programeve kompjuterike 
(software) të tjera ku ka kompetencë apo kërkohet shërbimi, 
shërbime dhe shitje të tyre.  3.Implementim të sistemeve, 
adoptimit dhe përshtatje të programeve kompjuterike, të 
bazave të të dhënave, megrim i të dhwnave dhe integrim i 
sistemeve me qëllim vënien në funksion të plotë të tyre dhe 
infrastrukturës së TIK; 4.Trajnim, kurse profesionale, 
internshipe dhe edukim, krijimi i qëndrave të konsulencës, si 
dhe dhënia e konsulencës, shërbime këto të lidhura me 
fushën e TIK duke përfshirë sistemet dhe programet e vetë 
shoqërisë për përdorimin dhe administrimit e tyre ashtu edhe 
të sistemeve dhe programeve të tjera sipas kërkesës së tregut.  



2

5.Analizim i informacionit dhe transmetim i tij, përpunim i të 
dhënave, administrim dhe ndjekje të projekteve apo 
punimeve në fushën e TIK; 6.Ndërtim, zhvillim, operim të 
qendrave të të dhënave, administrimit të tyre, krijim i 
qëndrave apo bazave të informacionit për grumbullimin, 
përpunimin apo shpërndarjen e sistemeve të informacionit; 
7.Instalim dhe konfigurim të infrastrukturave hardware, 
ndërtimit dhe zbatimit të rrjeteve kompjuterike dhe ofrimin e 
konsulencave apo shërbimeve të lidhura me to 
8.Mirëmbajtje, azhornim, upgrade të sistemeve dhe 
programeve kompjuterike 9.Zhvillim i aktivitet te tregtise me 
shumice dhe pakice, aktiviteti i importit-eksportit si dhe 
prodhimit te te gjithe mallrave, produkteve, licencave apo 
sherbimeve ne fushen e TIK dhe te lidhura me te (hardware, 
networking, programeve kompjuterike "software", systems, 
mobile, sisteme per perpunimin dhe administrimit e te 
dhenave te te gjitha llojeve); pajisjeve dhe aparaturave si dhe 
punimeve apo sistemeve elektrike dhe elektronike te te gjitha 
llojeve duke perfshire' edhe periferiket apo pajisje te tjera 
ndihmese; pajisjeve dhe aparaturave si dhe punimeve apo 
sistemeve hidraulike te te gjitha llojeve duke perfshire edhe 
periferiket apo pajisje te tjera ndihmese; aparaturave dhe 
pajisjeve te cdo lloji TIK (server, storage, networking, 
kompjutereve, projektoreve, display, akses kontrolle, 
kamera, matesa elektronike pe r energji, uje dhe gaz, 
printera, skanera, fotokopje, aparate fotografike, pajisje 
mobile, tableta, pajisje dhe pjese kompjuterike te te gjitha 
llojeve, etj.), pajisje per zyra dhe ambjente te brendshme dhe 
te jashtme, punime me metal, panele elektrike, pajisje 
motorike te te gjitha llojeve, sisteme dhe pajisje per 
mbrojtjen nga zjarri, sisteme dhe pajisje apo punime me gaz 
apo per mbrojtjen nga gazi, sisteme sigurie eiektrike, steteme 
sigurie elektronike, monitorimi, vezhgime dhe kontrolli, 
pajisje kancelarie, leter, bojra, materiale te tjera te lidhura me 
to si dhe te gjithe mallrave apo produkteve ne lidhje me 
implementimin, montimin, instalimin, parametrizimin dhe 
konfigurimin e tyre si dhe sherbime te tjera si shtypshkime, 
botime, printime, fotokopjime, zarfime apo shumefishime; 
10.Auditime dhe ekspertiza në fushën e TIK, ndjekjen e 
procedurave me qëllim testimin, kontrollin, ekspertizën 
teknike dhe profesionale për të gjithë llojet e sistemeve 
kompjuterike, programeve kompjuterike (software) dhe 
bazave të të dhënave; 11.Pjesëmarrje apo ndërmjetësim të 
investime, kreditimit apo huamarrjes sipas kushteve apo 
interesave të ndryshme, perfaqësimërfaqësim lidhje e 
nenkontratave me  subjekte te tjera, vendase ose të huaja, 
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kryerjen e veprime si agjent doganor për nevoja të 
kompanisë dhe/apo palëve të tjera; 12. Shoqëria mund të 
kryeje çdo operacion financiar tregtar, shërbimi, industrial, 
me pasuri të luajtshme ose të paluajtshme , pjesemarrje me 
kuota dhe aksione në shoqëri dhe ndërmarrje të tjera, që 
mund të lidhen drejtpërdrejt ose tërthorazi me një nga 
objektet apo aktivitetet e sipërmendura; 13.Shoqëria mund të 
kryeje edhe veprimtari të tjera ndihmëse të cilat mbështesin 
arritjen e qëllimit të saj kryesor dhe aktivitetit të saj në 
përputhje me legjislacionin në fuqi si dhe mund të zhvillojë 
aktivitet në fushën e ndërtimeve, duke mbulluar të gjithë 
llojet e punimeve si elektrike, hidraulike, hekuri, aspirimi, 
kondicionimi, apo të tjera që lidhen drejtpërdrejt ose 
tërthorazi me një nga objektet apo aktivitetet e sipërmendura. 
Shërbimet e sipërmendura Shoqëria mund t'i ofrojë dhe 
realizojë ato tek subjektet private, si dhe institucionet apo 
shoqëritë nën zotërim apo administrim shtetëror; 
Helga Mustafaraj10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 08/03/2021                Deri: 08/03/2026
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

PRIMUS ADRIATIC d.o.o.
               Para: 5.595.600,00                Natyre: 
100,00

12. Ortakët 
12.1 Vlera e kapitalit
12.2 Numri i pjesëve
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

100,00
12.4 Komente (nëse ka)

13. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

14. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht

Emri Tregtar: PRIMUS ALBANIA
Web site: www.jehona.al
E-Mail: info@jehona.al  
Telefon:  0686079550 
Kutia Postare: 2429/1 2429/1

15. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Deklarata e posacme per njohjen, pranimin dhe zbatimin e dispozitave ligjore ne fuqi
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Akti i themelimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)

Regjistrimi Fillestar: CN-657088-10-14

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6318744C-E392-4C21-8989-07276F7101B2
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9AF33973-6A63-4BC0-8E0F-56E4B8B12F24
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FCF36FA9-801F-447D-9530-7907BBC13E3E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5FAFE969-DA31-4B62-8404-7DF7AF0350EB
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HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

16/12/2014 Numri i ceshtjes: CN-751132-12-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 05.12.2014 ku eshte vendosur per 
autorizimin e Armanda Sellaj  te kryeje cdo veprim te nevojshem ne QKR  dhe cdo veprim 
te nevojshem prane institucioneve bankare.

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

03/02/2015 Numri i ceshtjes: CN-839862-01-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve, date 
29.01.2015 ku eshte vendosur : Emerimin e Armanda Sellaj si administratore te shoqerise. 
Shoqeria ka dy administratore, te cilet bien dakort te administrojne bashkerisht shoqerine.   

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:            ("Armanda Sellaj")                      Nga data 
"29/01/2015             Ne daten "29/01/2020
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:            ("Klodian Zyberi")                    , 
Competence ishte                      ("")            u be              ("Shoqeria ka dy administratore, 
te cilet bien dakort te administrojne bashkerisht shoqerine ")           

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

27/02/2015 Numri i ceshtjes: CN-893628-02-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Saktësim i Kodit Ekonomik (NVE).

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 
paguar)

28/05/2015 Numri i ceshtjes: CN-068528-05-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EBA6441F-FCC1-412E-A24A-E569A3C62029
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EDDE08EA-2A7A-4D34-8DEB-F7EF51CFD90C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EDDE08EA-2A7A-4D34-8DEB-F7EF51CFD90C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1F14E0C6-FC8C-4542-8B86-816A3459EEA2
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1F14E0C6-FC8C-4542-8B86-816A3459EEA2
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=49D686DB-A8B8-4176-9908-E568F9295CAC
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=ABEB804D-489B-42EA-A2D5-11793BFAE76F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4B5C81CC-EC8F-4015-ADD1-749F9DB30FA7
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4B5C81CC-EC8F-4015-ADD1-749F9DB30FA7
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Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

12/05/2016 Numri i ceshtjes: CN-685041-05-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit te asamblese se ortakeve date 
04.05.2016, ku eshte vendosur ndryshimi i selise se shoqerise.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         
Rruga Prokop Mima, pallati CMAA, shk 1, kati 2, ap 1/A;         "
eshte Hequr Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Vore;         ;         GJOKAJ;         
Autostrada Tiranë - Durrës, km.8, godina " Auto City", kati 3, zyra nr.01.;         "

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

16/05/2016 Numri i ceshtjes: CN-697528-05-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit të asambles se ortakeve, datë 12.05.2016, 
ku është Vendosur: Largimi nga detyra e administratorit të shoqërise Znj. Armanda Sellaj.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte larguar administratori:            ("Armanda Sellaj")         

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

30/06/2016 Numri i ceshtjes: CN-786198-06-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare te vitit 2015.

Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=26C0C1BA-CF4E-47F6-BC18-88BDE9649CC3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B6467D2F-6B20-4769-8B9E-CECB13310956
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D55B1C8E-944C-4A54-A6F7-29DF82E362B2
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=20333DD7-3F11-47AE-B353-C00E07F8CED8
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=20333DD7-3F11-47AE-B353-C00E07F8CED8
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=CF89DD33-D9CB-472F-B9BC-FF4601F26407
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=574C2394-2C74-457A-8CBC-2834919359D1
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=574C2394-2C74-457A-8CBC-2834919359D1
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E01FF150-75FE-4ABD-8002-99D8A0B5F5BB
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=15CDCD88-6981-429D-84E7-F3937873BBA4
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3D9CFEB7-F34B-4855-B0A3-509F0F73E749
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=896FE1D2-519F-467B-939B-AE85EAA83F4B
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15/07/2016 Numri i ceshtjes: CN-817830-07-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim I Vendimit te Asamblese dt. 13.07.2016 per 
ndryshimin e objektit te veprimtarise. 
Objekti ishte            ("1.Analizimi i informacionit dhe proceseve të punës, shqyrtimi i 
nevojave në fushën e TIK si dhe projektimi i zgjidhjeve kompjuterike në fushën e TIK 
(hardware, networking, programe kompjuterike "software" apo sisteme); 2.Zhvillim dhe 
prodhim të programeve kompjuterike aplikative (software) në të gjitha platformat si dhe 
Ofrimin e shërbimeve mbi programet kompjuterike (software) të zhvilluara nga vetë 
shoqëria, ofrimin e sistemeve apo infrastruktures kompjuterike me qira, ofrimin e hostimit 
te sistemeve dhe të dhënave, si dhe programeve kompjuterike (software) të tjera ku ka 
kompetencë apo kërkohet shërbimi, shërbime dhe shitje të tyre.  3.Implementim të 
sistemeve, adoptimit dhe përshtatje të programeve kompjuterike, të bazave të të dhënave, 
megrim i të dhwnave dhe integrim i sistemeve me qëllim vënien në funksion të plotë të tyre 
dhe infrastrukturës së TIK; 4.Trajnim, kurse profesionale, internshipe dhe edukim, krijimi i 
qëndrave të konsulencës, si dhe dhënia e konsulencës, shërbime këto të lidhura me fushën 
e TIK duke përfshirë sistemet dhe programet e vetë shoqërisë për përdorimin dhe 
administrimit e tyre ashtu edhe të sistemeve dhe programeve të tjera sipas kërkesës së 
tregut.  5.Analizim i informacionit dhe transmetim i tij, përpunim i të dhënave, administrim 
dhe ndjekje të projekteve apo punimeve në fushën e TIK; 6.Ndërtim, zhvillim, operim të 
qendrave të të dhënave, administrimit të tyre, krijim i qëndrave apo bazave të 
informacionit për grumbullimin, përpunimin apo shpërndarjen e sistemeve të 
informacionit; 7.Instalim dhe konfigurim të infrastrukturave hardware, ndërtimit dhe 
zbatimit të rrjeteve kompjuterike dhe ofrimin e konsulencave apo shërbimeve të lidhura me 
to 8.Mirëmbajtje, azhornim, upgrade të sistemeve dhe programeve kompjuterike 9.Zhvillim 
i aktivitet të tregtisë me shumicë dhe pakicë, aktiviteti i importit-eksportit si dhe prodhimit 
të të gjithë mallrave, produkteve, licencave apo shërbimeve në fushën e TIK (hardware, 
networking, programeve kompjuterike "software", systems, mobile, sisteme për përpunimin 
dhe administrimit e të dhënave të të gjitha llojeve), aparaturave të cdo lloji (server, 
storage, networking, kompjuterëve, projektorëve, display, akses kontrolle, kamera, matësa 
elektronike për energji, ujë dhe gaz, printera, skanera, fotokopje, pajisje mobile, etj.), 
pajisje për zyra dhe ambjente të brëndshme dhe të jashtme, sisteme sigurie, monitorimi, 
vëzhgime dhe kontrolli, pajisje kancelarie, letër, bojra, materiale të tjera të lidhura me to 
si dhe të gjithë mallrave apo produkteve në lidhje me implementimin, montimin, instalimin, 
parametrizimin dhe konfigurimin e tyre si dhe shërbime të tjera  si shtypshkime, botime, 
printime, fotokopjime, zarfime apo shumëfishime; 10.Auditime dhe ekspertiza në fushën e 
TIK, ndjekjen e procedurave me qëllim testimin, kontrollin, ekspertizën teknike dhe 
profesionale për të gjithë llojet e sistemeve kompjuterike, programeve kompjuterike 
(software) dhe bazave të të dhënave; 11.Pjesëmarrje apo ndërmjetësim të investime, 
kreditimit apo huamarrjes sipas kushteve apo interesave të ndryshme, 
perfaqësimërfaqësim lidhje e nenkontratave me  subjekte te tjera, vendase ose të huaja, 
kryerjen e veprime si agjent doganor për nevoja të kompanisë dhe/apo palëve të tjera; 12. 
Shoqëria mund të kryeje çdo operacion financiar tregtar, shërbimi, industrial, me pasuri të 
luajtshme ose të paluajtshme , pjesemarrje me kuota dhe aksione në shoqëri dhe 
ndërmarrje të tjera, që mund të lidhen drejtpërdrejt ose tërthorazi me një nga objektet apo 
aktivitetet e sipërmendura; 13.Shoqëria mund të kryeje edhe veprimtari të tjera ndihmëse 
të cilat mbështesin arritjen e qëllimit të saj kryesor dhe aktivitetit të saj në përputhje me 
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legjislacionin në fuqi si dhe mund të zhvillojë aktivitet në fushën e ndërtimeve, duke 
mbulluar të gjithë llojet e punimeve si elektrike, hidraulike, hekuri, aspirimi, kondicionimi, 
apo të tjera që lidhen drejtpërdrejt ose tërthorazi me një nga objektet apo aktivitetet e 
sipërmendura. Shërbimet e sipërmendura Shoqëria mund t'i ofrojë dhe realizojë ato tek 
subjektet private, si dhe institucionet apo shoqëritë nën zotërim apo administrim shtetëror; 

")          u be            ("1.Analizimi i informacionit dhe proceseve të punës, 
shqyrtimi i nevojave në fushën e TIK si dhe projektimi i zgjidhjeve kompjuterike në 
fushën e TIK (hardware, networking, programe kompjuterike "software" apo 
sisteme); 2.Zhvillim dhe prodhim të programeve kompjuterike aplikative (software) 
në të gjitha platformat si dhe Ofrimin e shërbimeve mbi programet kompjuterike 
(software) të zhvilluara nga vetë shoqëria, ofrimin e sistemeve apo infrastruktures 
kompjuterike me qira, ofrimin e hostimit te sistemeve dhe të dhënave, si dhe 
programeve kompjuterike (software) të tjera ku ka kompetencë apo kërkohet 
shërbimi, shërbime dhe shitje të tyre.  3.Implementim të sistemeve, adoptimit dhe 
përshtatje të programeve kompjuterike, të bazave të të dhënave, megrim i të 
dhwnave dhe integrim i sistemeve me qëllim vënien në funksion të plotë të tyre dhe 
infrastrukturës së TIK; 4.Trajnim, kurse profesionale, internshipe dhe edukim, 
krijimi i qëndrave të konsulencës, si dhe dhënia e konsulencës, shërbime këto të 
lidhura me fushën e TIK duke përfshirë sistemet dhe programet e vetë shoqërisë për 
përdorimin dhe administrimit e tyre ashtu edhe të sistemeve dhe programeve të tjera 
sipas kërkesës së tregut.  5.Analizim i informacionit dhe transmetim i tij, përpunim i 
të dhënave, administrim dhe ndjekje të projekteve apo punimeve në fushën e TIK; 
6.Ndërtim, zhvillim, operim të qendrave të të dhënave, administrimit të tyre, krijim i 
qëndrave apo bazave të informacionit për grumbullimin, përpunimin apo 
shpërndarjen e sistemeve të informacionit; 7.Instalim dhe konfigurim të 
infrastrukturave hardware, ndërtimit dhe zbatimit të rrjeteve kompjuterike dhe 
ofrimin e konsulencave apo shërbimeve të lidhura me to 8.Mirëmbajtje, azhornim, 
upgrade të sistemeve dhe programeve kompjuterike 9.Zhvillim i aktivitet te tregtise 
me shumice dhe pakice, aktiviteti i importit-eksportit si dhe prodhimit te te gjithe 
mallrave, produkteve, licencave apo sherbimeve ne fushen e TIK dhe te lidhura me te 
(hardware, networking, programeve kompjuterike "software", systems, mobile, 
sisteme per perpunimin dhe administrimit e te dhenave te te gjitha llojeve); pajisjeve 
dhe aparaturave si dhe punimeve apo sistemeve elektrike dhe elektronike te te gjitha 
llojeve duke perfshire' edhe periferiket apo pajisje te tjera ndihmese; pajisjeve dhe 
aparaturave si dhe punimeve apo sistemeve hidraulike te te gjitha llojeve duke 
perfshire edhe periferiket apo pajisje te tjera ndihmese; aparaturave dhe pajisjeve te 
cdo lloji TIK (server, storage, networking, kompjutereve, projektoreve, display, akses 
kontrolle, kamera, matesa elektronike pe r energji, uje dhe gaz, printera, skanera, 
fotokopje, aparate fotografike, pajisje mobile, tableta, pajisje dhe pjese kompjuterike 
te te gjitha llojeve, etj.), pajisje per zyra dhe ambjente te brendshme dhe te jashtme, 
punime me metal, panele elektrike, pajisje motorike te te gjitha llojeve, sisteme dhe 
pajisje per mbrojtjen nga zjarri, sisteme dhe pajisje apo punime me gaz apo per 
mbrojtjen nga gazi, sisteme sigurie eiektrike, steteme sigurie elektronike, monitorimi, 
vezhgime dhe kontrolli, pajisje kancelarie, leter, bojra, materiale te tjera te lidhura 
me to si dhe te gjithe mallrave apo produkteve ne lidhje me implementimin, 
montimin, instalimin, parametrizimin dhe konfigurimin e tyre si dhe sherbime te 
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tjera si shtypshkime, botime, printime, fotokopjime, zarfime apo shumefishime; 
10.Auditime dhe ekspertiza në fushën e TIK, ndjekjen e procedurave me qëllim 
testimin, kontrollin, ekspertizën teknike dhe profesionale për të gjithë llojet e 
sistemeve kompjuterike, programeve kompjuterike (software) dhe bazave të të 
dhënave; 11.Pjesëmarrje apo ndërmjetësim të investime, kreditimit apo huamarrjes 
sipas kushteve apo interesave të ndryshme, perfaqësimërfaqësim lidhje e 
nenkontratave me  subjekte te tjera, vendase ose të huaja, kryerjen e veprime si 
agjent doganor për nevoja të kompanisë dhe/apo palëve të tjera; 12. Shoqëria mund 
të kryeje çdo operacion financiar tregtar, shërbimi, industrial, me pasuri të luajtshme 
ose të paluajtshme , pjesemarrje me kuota dhe aksione në shoqëri dhe ndërmarrje të 
tjera, që mund të lidhen drejtpërdrejt ose tërthorazi me një nga objektet apo 
aktivitetet e sipërmendura; 13.Shoqëria mund të kryeje edhe veprimtari të tjera 
ndihmëse të cilat mbështesin arritjen e qëllimit të saj kryesor dhe aktivitetit të saj në 
përputhje me legjislacionin në fuqi si dhe mund të zhvillojë aktivitet në fushën e 
ndërtimeve, duke mbulluar të gjithë llojet e punimeve si elektrike, hidraulike, hekuri, 
aspirimi, kondicionimi, apo të tjera që lidhen drejtpërdrejt ose tërthorazi me një nga 
objektet apo aktivitetet e sipërmendura. Shërbimet e sipërmendura Shoqëria mund 
t'i ofrojë dhe realizojë ato tek subjektet private, si dhe institucionet apo shoqëritë nën 
zotërim apo administrim shtetëror; ")         

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

28/12/2016 Numri i ceshtjes: CN-085963-12-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 27.12.2016 per ndryshim  adrese 
kryesore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         
Njesia Bashkiake nr 5, Rruga Prokop Mima, Pallati Universal, Hyrja e Pare, Kati i 
Pare, Hyrja 1 A;         "
eshte Hequr Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         Rruga 
Prokop Mima, pallati CMAA, shk 1, kati 2, ap 1/A;         "

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

01/06/2017 Numri i ceshtjes: CN-310365-05-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit te ortakut te vetem te shoqerise, date 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=98108803-8FAA-4F0F-BC09-A789048BBB89
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=ED4E4F7B-1CC2-48FA-9985-E4580482C547
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=ED4E4F7B-1CC2-48FA-9985-E4580482C547
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=334BEB5B-4A58-4AA2-B3CC-0D37514A0EAE
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6631413D-A397-46D6-B9BF-572E79579BD8
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6631413D-A397-46D6-B9BF-572E79579BD8
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=35D88EA0-E269-458B-89A1-C9ACB261EAC8
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23.05.2017 ku eshte vendosur:Kryerjen e procedurave ligjore per pasqyrimin e largimit te 
zj.Armanda Sellaj nga shoqeria  “JEHONA SOFTWARE” sh.p.k.,  sipas kontrates se 
shitjes se kapitalit Nr.1256 Rep., Nr.603/1Kol date 23.05.2017. Lenien si ortak te vetem te 
shoqerise Z.Klodian Zyberi. Depozitimi i Kontrates se shitjes se kuotave   Nr.1256 Rep., 
Nr.603/1Kol date 23.05.2017.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte larguar ortaku:            ("Armanda Sellaj")         
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Klodian Zyberi")                    , Vlera e Kontributit 
ishte                      ("4.756.260,00")            u be              ("5.595.600,00")           
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Klodian Zyberi")                    , Përqindja e Kapitalit 
ishte                      ("85,00")            u be              ("100,00")           
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Klodian Zyberi")                    , Numri i aksioneve 
ishte                      ("85,00")            u be              ("100,00")           

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

03/07/2017 Numri i ceshtjes: CN-354665-06-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2016.

Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

25/07/2018 Numri i ceshtjes: CN-878832-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare 2017.

Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

22/01/2019 Numri i ceshtjes: CN-052394-12-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kontratës së shitjes  të 100 % të kuotave të 
shoqërisë, datë 27.12.2018, ku është kryer: -Shitja  e 100 % të kuotave të shoqërisë nga 
ortaku Klodian Zyberi në favor të PRIMUS ADRIATIC d.o.o..

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=639BD2C1-D24A-4EAD-AD1A-2DBC3072D13B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=93458F03-8B06-4A81-83CF-7E333DDCA479
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D13A9262-35CE-4BD2-AA56-D92B6D5087C0
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D13A9262-35CE-4BD2-AA56-D92B6D5087C0
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6B4F0F11-1EA0-4788-8177-C967472BE832
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8834663B-D1F7-4F70-A052-DC2F57B5DD4F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1760D3FB-AC3F-44FF-B07C-721C0A7FE4D0
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B3C8F44D-DB95-41C5-95F1-FD23A5F35B33
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eshte larguar ortaku:            ("Klodian Zyberi")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
eshte shtuar ortaku:            ("PRIMUS ADRIATIC d.o.o.")                      Numri i 
aksioneve "100,00             Perqindja ne kapital "100,00             Kontributi ne para 
"5.595.600,00

Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 
paguar)
Dokumenti i autorizimit
Transferim i kuotave te kapitalit
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Aplikim per garanci tjeter
Vendim i asamblese se pergjithshme

29/07/2019 Numri i ceshtjes: CN-283245-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin 2018.

Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx
Vendim asambleje JEHONA SOFTWARE - 2018.pdf
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres.xlsx
shenime shpjeguese 2018.pdf

04/10/2019 Numri i ceshtjes: CN-357501-10-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 02.10.2019 ku eshte vendosur:Te 
emeroje administrator te shoqerise Z.Klodian Zyberi.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:            ("Klodian Zyberi")                    , 
Nga Data ishte                      ("01/10/2014")            u be              ("02/10/2019")           
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:            ("Klodian Zyberi")                    , 
Kohëzgjatja ishte                      ("01/10/2019")            u be              ("02/10/2024")           

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

29/07/2020 Numri i ceshtjes: CN-560974-07-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BE7C535E-49B9-456D-9953-1D2A1CCD7FBC
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7848EF41-014D-48D4-8CE7-24DBE7003CA5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7848EF41-014D-48D4-8CE7-24DBE7003CA5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=320C9453-B847-42B1-ADF6-5148835E0BDB
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B8DB412B-7BE1-4BA9-9433-59AD1FAD0735
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C7E2714D-918F-4226-B36F-9376992BF8E0
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4E852DD6-5D20-4191-864B-B0DCEEC065B0
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4820B5DA-E72B-44E1-B76F-CB3868BAB3FB
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A1D7E984-1FA2-4736-B926-C5486E468FD6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=36F03CCD-512F-4F40-AECD-DC4454336B7E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4093EA2B-3BD9-45AB-A139-F3743FB8FFF2
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5597FB5E-4509-4048-A904-799DED3A476D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6F98E229-E357-451A-B02D-2A29195D104A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6F98E229-E357-451A-B02D-2A29195D104A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F51E96AA-ACAB-48E2-A7C4-9E50F8FB33FE
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FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2019.

Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres.xlsx
Vendim asambleje JEHONA SOFTWARE - 2019.pdf
shenime shpjeguese 2019.pdf

09/03/2021 Numri i ceshtjes: CN-669606-03-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 08.03.2021, ku eshte vendosur, 
ndryshimi i administratorit te shoqerise.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:            ("Helga Mustafaraj")                      Nga data 
"08/03/2021             Ne daten "08/03/2026
eshte larguar administratori:            ("Klodian Zyberi")         

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

14/06/2021 Numri i ceshtjes: CN-718570-06-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit nr.6,dt.01.06.2021 per ndryshimin e 
emrit te shoqerise dhe emrit tregtar.
Emri i subjektit ishte            ("JEHONA SOFTWARE")          u be            ("PRIMUS 
ALBANIA")         
Emri Tregtar ishte            ("JEHONA SOFTWARE")          u be            ("PRIMUS 
ALBANIA")         

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

26/07/2021 Numri i ceshtjes: CN-751660-07-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2020.

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese Primus Albania 2020.pdf

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F23C84A8-2A6B-4414-92B1-9CDF59531ED3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1A9C7ADE-545C-42F6-A142-64C95C5C5F46
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=99EF995C-D1AF-45C5-891C-21C4004CFC58
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D5424D37-26F2-46EB-B880-FFF6A5485756
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=76DEF4F2-0C49-449B-9A01-015FEA1BE05B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=76DEF4F2-0C49-449B-9A01-015FEA1BE05B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6AAFCEF1-A82E-4C52-982F-566D8CE92A02
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0A19ACBC-D5E0-4A0A-B60D-CB2CA9600AA3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0A19ACBC-D5E0-4A0A-B60D-CB2CA9600AA3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2BEB8135-376C-44DE-86CB-FBB10475F6F7
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7E834735-361A-4E54-B35A-1677A9FF2DA2
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Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta Primus Albania 2020.xlsx
Shenime shpjeguese FS_Primus Albania 2020.pdf
2020-Raporti i ecurise Primus Albania.pdf
Pasqyra e flukseve të mjeteve monetare Indirekte Primus Albania 2020.xlsx
Pasqyra e pozicionit financiar Primus Albania 2020.xlsx
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres Primus 
Albania 2020.xlsx

13/08/2021 Numri i ceshtjes: CN-770177-08-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit date 6.8.2021 per ndryshim adrsee 
kryesore

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         
Rruga Margarita Tutulani, pallati Viridario 1;         "
eshte Hequr Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         Njesia 
Bashkiake nr 5, Rruga Prokop Mima, Pallati Universal, Hyrja e Pare, Kati i Pare, Hyrja 1 
A;         "

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

16/11/2021 Numri i ceshtjes: CN-815024-11-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, datë 09.11.2021 për emërimin e 
shoqërisë  “Nexia Al Consulting” SHPK  si auditues ligjor për pasqyrat e vitit  2020 dhe 
2021.

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

Datë: 24/12/2021 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5D26E8CD-F01F-404D-B78A-65A2C71F47A4
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B09C0E84-1973-4336-92F4-54F0B7A1A8DB
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7E8A5A02-6DFF-4277-8A3A-836035C66E56
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=952A6284-AF74-4D57-B6A4-5096E5F5BD59
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E542F985-1C83-436F-8321-C9EE2D5685B3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0982C10A-9AD2-4C9C-842D-013D3354FE3A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0982C10A-9AD2-4C9C-842D-013D3354FE3A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7DC6FFB6-41A5-4477-AE42-4B07151AB3CB
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4FEE1010-7E36-4D79-BBD6-B3E85D6482CE
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4FEE1010-7E36-4D79-BBD6-B3E85D6482CE
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=AAA1DB23-B2F8-417A-9263-E1AC403AD17C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DF953BAA-9A75-4C37-BE2E-61A93D716747
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DF953BAA-9A75-4C37-BE2E-61A93D716747
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=475DC831-5D09-4933-8EF7-778A1583B86C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F22C9D4B-BAF8-465C-A9E9-D35574E81F53

