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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) L72218041Q

2. Data e Regjistrimit 18/10/2017
3. Emri i Subjektit EA Solutions
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 17/10/2017
6. Kohëzgjatja                  Nga: 17/10/2017

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane  Dajt DAJT Rruga Fresku, Pallati Trebeshina, Shkalla 
2, Ap.6 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit  "Zhvillmi dhe shitja e programeve kompjuterike aplikative. 

Tregtimi i pajisjeve dhe sistetmeve elektronike ne çdo fushe 
te ekonomise. Projektimi, zhvillimi, implementimi dhe 
ofrimi i sherbimit te mirembajtjes te sistemeve elektronike 
ne çdo fushe te ekonomise. Veprimtari ne fushen e sistemeve 
te informacionit gjeografik (GIS). Prodhim, shitje, import 
dhe eksport faqesh web, paisje elektronike, informatike dhe 
elektrike, sherbime informatike, elektronike, implementime 
sistemesh dhe rrjete elektronike. Sherbime konsulence 
teknike ne fushe te elektronikes, Ofrim asistence teknike, 
projektim, instalim, mirembajtje, paisje radio-televizive, 
paisje audiovizive, paisje LAN dhe WAN, paisje telefonike, 
paisje mobile, paisje identifikuese, Instalime dhe punime 
Elektrike. import/eksport paisjesh elektronike dhe 
aplikdacionesh kompjuterik' Objekti i Shoqerise mund te 
modifikohet ose ndryshohet me vendimin e Asamblese se 
Pergjithshme.  
Dritan Këlliçi10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 17/10/2017                Deri: 17/10/2022
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
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11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
12. Ortakët DritanKëlliçi

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
Emri Tregtar: EA Solutions
Telefon: 0683242399  

15. Statusi: Aktiv
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-519214-10-17

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë: 14/01/2022 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=33BF7D0D-14F1-4B66-BD19-94053D595A09
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6AE83F55-5CA3-42CF-A54A-979BB7AC7D66

