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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) M11926008G

2. Data e Regjistrimit 26/07/2021
3. Emri i Subjektit Golden Key
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 19/07/2021
6. Kohëzgjatja                  Nga: 19/07/2021

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Rruga Dervish Hima, Ap.51 , 
Nr.6/369+1-51, Shkalla 1, kat 10, Zk.8160, v 32, fq 55 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 2,00
9. Objekti i aktivitetit Aktivitet ne fushen e ndertimeve civile, objekte sherbimi dhe 

banimi; rruge; ura; porte; trase hekurudhore; terminale; 
hidrocentrale; veprave bonifikuese; parkimeve nentokesore 
dhe çdo ndertim tjeter; punime ndertimore ne nentoke dhe ne 
lartesi. Rikonstruksion i ndertimeve civile dhe restaurime te 
objekteve historike, fetare dhe objekteve te tjera. Studim, 
projektim i ndertimeve te ndertesave publike, rrugeve, urave, 
tuneleve, traseve hekurudhore, veprave bonifikuese, centrale, 
objekte turistike, terminale, parkime nentokesore, industriale, 
objekte te kulteve, realizim te studimeve urbane, restaurime, 
prodhim te materialeve te ndertimit. Aktivitet ne fushen e 
pasurive te paluajtshme si blerje, shitje, marrje me qira, 
menaxhimi i pasurive te paluajtshme. Aktivitet ne 
menaxhimin e qendrave te biznesit; qendrave tregtare; 
terminaleve; porteve; aeroporteve; dhe sherbimeve te 
ngjashme. Aktivitet ne fushen e financimit, investimit dhe 
menaxhimit te projekteve koncesionare; partneritet publik 
privat; partneritetit duke krijuar shoqeri te thjeshta; 
partneritet me shoqeri shqiptare dhe/ose te huaja. Prodhim 
dhe tregtim materiale ndertimi, inerte, rere, mermer, etj. 
Prodhim dhe tregtim makineri e pjese kembimi per llojet e 
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ndryshme te makinerive. Shoqeria kryen çdo lloj veprimtarie 
te dobishme per arritjen e objektit te saj duke perfshire edhe 
veprime per shitblerje sendesh te luajtshme e te paluajtshme, 
pjesemarrje ne kuota dhe aksione ne shoqeri dhe ndermarrje 
te tjera. Blerja. shitja dhe administrimi i aksioneve, bono, te 
letrave me vlere te borxhit publik dhe privat ne pergjithesi, te 
aksioneve ne kompani, letra me vlere, pasurive financiare, 
industriale, tregtare dhe pasurive te paluajtshme. Ushtrimin e 
aktiviteteve si bar lokale, dhe furnizimin me produkte 
ushqimore dhe pije si aktivitet tregtar. Ne ushtrimin e ketyre 
aktiviteteve kompania mund te perdore dege, zyra, agjenci 
dhe depo ne te gjithe vendin si edhe jashte vendit. Shoqeria 
mund te permbushe te gjitha operacionet tregtare, ne fushen 
e pasurive te paluajtshme, financiare dhe industriale qe do te 
konsiderohen te nevojshme nga organi administrativ ose te 
dobishme per te arritur qellimin e shoqerise. Shoqeria mund 
te kryeje transaksione financiare, dhe te pasurive te 
paluajtshme qe do te konsiderohen te nevojshme ose te 
dobishme per arritjen e qellimit te shoqerise, te marre pjese 
ne shoqeri te tjera me objekt te njejte, te ngjashem apo qe 
lidhet me aktivitetin e vet kryesor, si dhe te jape garanci per 
hua si dhe garanci hipotekore ne favor te ortakeve dhe ne 
favor te te treteve.
Ardjan Kollozi10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 01/09/2021                Deri: 31/08/2026
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët BardhjusBushaj
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 50.000,00                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 ErionGina

13.1 Vlera e kapitalit                Para: 50.000,00                Natyre: 
13.2 Numri i pjesëve 1,00
13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 50,00

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

15. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht

Emri Tregtar: Golden Key
E-Mail: perlashehu@gmail.com  
Telefon: 0699393103  

16. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
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-748491-07-21

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

09/09/2021 Numri i ceshtjes: CN-782704-09-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të asamblesë së ortakëve  datë 
01.09.2021, ku është vendosur: Ndryshimi i administratorit të shoqërisë.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:            ("Ardjan Kollozi")                      Nga data 
"01/09/2021             Ne daten "31/08/2026
eshte larguar administratori:            ("Bardhjus Bushaj")         
eshte larguar administratori:            ("Erion Gina")         

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

Datë: 16/02/2022 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=263935BA-8EEA-4EB6-BDEC-234F0F9EA21B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=25D2A230-A0DB-4839-AD00-2BC73CD0A702
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0D6874CA-8FA3-434E-A988-E97106F5BDD5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E08C7FC9-C0B2-44E8-97AD-F27F2F3B8E56
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1D04F542-B961-4A0E-A795-68FC40EED712
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1D04F542-B961-4A0E-A795-68FC40EED712
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=251727DE-5403-460F-BD7C-8F2BA2672C6A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BF86C4A2-5861-4434-8D01-9806B7DD1CA5

