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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) M12304002Q

2. Data e Regjistrimit 04/11/2021
3. Emri i Subjektit RAIMONDO G.P
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 03/11/2021
6. Kohëzgjatja                  Nga: 03/11/2021

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Pallati i Kulturës, Kati I, Sheshi 
Skënderbej 
50.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit Ndërmjetësimi në tregti dhe tregtia direkte ose indirekte, me 

shumicë dhe pakicë, e mallrave joushqimore të çdo kategorie 
produkti; në përputhje me legjislacionin në fuqi në Shqipëri. 
Projektimin, prodhimin, instalimin dhe tregtimin e 
produkteve për lundrimin me varkë, të destinuara për anije 
dhe anije të çdo lloji, përveç veprimtarive të ndërtimit të 
anijeve. Projektimin, ndërtimin, tregtimin dhe mirëmbajtjen 
e impianteve, makinerive dhe pajisjeve për prodhimin, 
transportin dhe ruajtjen e gazit; ose për prodhimin dhe/ose 
akumulimin e energjisë nga burimet e rinovueshme të 
energjisë, duke përfshirë ndërtimin, për shembull, të 
sistemeve termike diellore, fotovoltaike, të erës, ujit, 
gjeotermale dhe biomasës. Konsulencë, ndërmjetësim dhe 
menaxhim edhe si kontraktor i përgjithshëm, inxhinier dhe 
menaxher projektesh të projekteve publike dhe private që 
kanë të bëjnë me menaxhimin e energjisë elektrike, 
ndërtimin e tubacioneve, infrastrukturës dhe veprave me 
rëndësi publike (hekurudha, viadukte, autostrada, 
kanalizime, gazsjellës, etj. ). Veprimtarinë e çertifikimit të 
shëndetit, sigurisë dhe mjedisit, nëpërmjet profesionistëve që 
zotërojnë kualifikimet e kërkuara profesionale. Shoqëria 
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mund të kryejë të gjitha operacionet industriale, tregtare, të 
letrave me vlerë dhe financiare dhe kreditore të pasurive të 
paluajtshme që konsiderohen të nevojshme ose të dobishme 
për arritjen e qëllimit të korporatës dhe mund të lëshojë 
miratime, garanci dhe garanci gjithashtu në favor të palëve të 
treta, në lidhje me arritjen e qëllimeve, shoqëritë marrin 
gjithashtu, drejtpërdrejt dhe tërthorazi, interesa dhe aksione 
në shoqëri, konsorciume ose ndërmarrje të tjera që kanë një 
objekt të ngjashëm ose të përafërt me to.
Lucia Raimondo10. Administratori/ët

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

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët LuciaRaimondo
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 50.000,00                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: RAIMONDO G.P
E-Mail: arjana.mecaj@primeadvisory.eu 
info@raimondogp.com 
Telefon: 052 901240  

15. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Akti i themelimit

Regjistrimi Fillestar: CN-809023-11-21

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë: 10/03/2022 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5D6D0077-A8C3-40B5-BDBC-217A6F15E83D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BF2512B6-669B-4DA4-92C5-63A8D043980B
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(i nëpunësit të sportelit)


