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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) M12024011O

2. Data e Regjistrimit 24/08/2021
3. Emri i Subjektit BALKAN DRILL & CONSTRUCTION ALBANIA
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 06/08/2021
6. Kohëzgjatja                  Nga: 06/08/2021

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Njesia Administrative Nr. 10, Rruga 
Kavajes, Nd.1, Hyrja 11.Ap.3 Tirane / Shqiperi 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 3,00
9. Objekti i aktivitetit Konsulence dhe sherbime ne fushen e Ndertimeve te 

ndryshme (civile, industriale etj.) Zbatimi i projekteve te 
ndryshme te ndertimit per vila per banim vetjak, pallate, 
qendra tregtare, ndertesa shumefuksionale dhe 
shumekateshe, punishte, kapanone apo dhe vepra te tjera 
industriale. Vepra arti si ura, rruge, autostrada, vijadukte, 
hekurudhe, acroporte. Ndertim i hidrocetraleve, i impiateve 
te prodhimit te energjise alternative, te riciklueshme, nga 
panelet diellore, eolike apo/dhe inceneratoret.Konsulence 
dhe sherbime ne fushen Minerale, nxjerrjen, perpunimin 
shitblerjen, import eksportimi i meraleve te 
ndryshme.Tregtimi i te gjitha materialeve te ndertimit, 
makinerive dhe impianteve industriale. Tregtim me pakice 
dhe shumice, ne format e parashikuara dhe te lejuara nga 
legjislacioni shqiptar.Marrja pjese neper ankande dhe 
tendera, si dhe te beje sherbime qe kane lidhje me objektin e 
veprimtarise se saj. Mund te hyje ne tratativa dhe biznese me 
shoqeri te tjera qe kane te njejtin objekt veprimtarie per te 
realizuar fitime ne fushat e permendura ne kete nen. Blerje 
pasuri te luajtshme apo te paluajtshme, mjeteve te transportit 
t'i marre ose t'i leshoje me qera, te marre pjese ne tenderin e 
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tyre, si dhe te beje ndertime, rikonstruktime, rregullime, 
sherbime, etj., apo te transferoje te palet e tjera punet e tyre, 
me pakice dhe shumice. Shoqeria, per te realizuar qellimin e 
saj, perdor te drejtat e pronesise, te mallrave te luajtshme dhe 
te paluajtshme, brenda dhe jashte vendit, ushtron veprimtari 
te ardhure dhe kursimi, krijon pengje dhe ipotekim mbi keto, 
perfiton, krijon, shlyen dhe ndan cdo lloj te drejte materiale, 
qeraje apo te drejta te mallrave te luajtshme dhe te 
paluajtshme.Kontraktimi, marrje apo dhenie, ne lidhje me 
fushen e veprimtarise, te cdo lloj kreditimi me afat te 
shkurter, te mesem dhe te gjate, ne tregjet e brendshme dhe 
te jashtme, te mundesoje kredi mallrash, pengjesh, importimi 
dhe eksportimi.Perfitoje, transferoje, te marre apo jape me 
qera, te bleje dhe shese, si dhe te kontraktoje, te drejten e 
markes, patentes, licences, dhe te drejtat e tjera qe jane te 
ngjashme me keto.Shoqeria, sic mund te ushtroje punet qe 
tregohen ne objektin e veprimtarise se saj, brenda dhe jashte 
vendit, ashtu edhe mund te marre pjese, te perfitoje apo te 
transferoje nga/te palet e tjera, mund te marre pjese ne 
kapitalet e personave juridike dhe fizike, te vendit apo te 
huaj, te krijuar ose qe krijohen me qellim tregtie, industrie, 
etj., ne lidhje me keto fusha.  
Florian Hylviu10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 10/12/2021                Deri: 10/12/2026
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët HASANGUNALDI
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 33.000,00                Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 1,00
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 33,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
13. Ortakët MURATÇIL

13.1 Vlera e kapitalit                Para: 33.000,00                Natyre: 
13.2 Numri i pjesëve 1,00
13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 33,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
14. Ortakët ERDALKARADURAK
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14.1 Vlera e kapitalit                Para: 34.000,00                Natyre: 
14.2 Numri i pjesëve 1,00
14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 34,00

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

16. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht
E-Mail: erdal@hemsondaj.com  
Telefon: 0695746242  

17. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Akti i themelimit
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)

Regjistrimi Fillestar: CN-773310-08-21

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

14/12/2021 Numri i ceshtjes: CN-831624-12-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit datë 10.12.2021 për ndryshim  
administratori.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:            ("Florian Hylviu")                      Nga data 
"10/12/2021             Ne daten "10/12/2026
eshte larguar administratori:            ("ERDAL KARADURAK")         

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

Datë: 23/02/2022 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7A0E9AFF-85C6-44F2-B863-7E20DFB3EC09
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=51C81402-CA0F-45B3-8104-87F84624080A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9DA59DC4-861F-493D-B5F3-885A2CD359F1
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8166DE64-D691-495A-89B3-553954A3C5F6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8166DE64-D691-495A-89B3-553954A3C5F6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A2A12815-7F8F-4BD6-AE71-8D6A426865C5
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