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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) M01313030R

2. Data e Regjistrimit 13/01/2020
3. Emri i Subjektit H.INNOVATECH
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 08/01/2020
6. Kohëzgjatja                  Nga: 08/01/2020

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Bulevardi Dëshmoret e Kombit, 
Qendra e Biznesit "Kullat Binjake" kati 2, Nr. 26 
1.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 2,00
9. Objekti i aktivitetit Projektim, ndertim, shitje, import, eksport, instalim, 

montim,konsulence, mirembajtje dhe asistence teknike per 
impjantet teknologjike te posacem Si: Impiante termike 
ajrimi dhe kondicionimi, impiante gazi, higjene, 
hidrosanitare, kuzhina dhe lavanderi, impiante elektrike 
civile dhe industriale,telefonie, radiotelefonike, televizive 
dhe te ngjashem dhe gjithcka tjeter lidhur me sektorin e 
telekomunikacioneve dhe perkthime simultante, impiante 
citofonike, elektronike, elektro-siguri, kontroll dhe 
antivjedhje, kunder zjarrit,televizive edhe me qark te mbyllur 
dhe telematik, impiante elektronike origjinale per kerkim dhe 
prodhim ne fushen teknike-shkencore, menaxheriale dhe 
organizative si dhe per automatizimin e proceseve dhe per 
perpunim automatik te informacionit, duke inkorporuar 
aparaturat, impiante ashensori, shkalla levizese dhe 
transportues ne pergjithesi, impiante pneumatike, sigurie, 
mirembajtja e tyre. Furnizim dhe instalim i llambave me 
kursim energjetik, prodhimi i softwareve.  Gjetja dhe 
realizimi i zgjidhjeve teknologjike te reja ne sektorin 
energjetik, suporti ne instalimin e aparaturave teknologjike te 
kategorise 0G11 dhe 0S30, konsultimi ne fushen energjetike, 
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koordinimi, menaxhimi, asistence teknike, tregtare dhe 
promocionale edhe ne formen e filialit tregtar(franshize). 
Shitblerje dhe menaxhimi i pasurive te luajshme e te 
paluajtshme ne territorin shqiptar dhe jashte tij, aktivitet 
import-eksport etj. Blerje dhe shitje ndertimi dhe 
administrimi i strukturave turistike-hoteliere, ndertimi i 
ndertesave te ndryshme industriale, socio-kulturore, civile 
dhe jo-civile, ndertimi i infrastruktures, ndertimi  i 
apartamenteve dhe vilave te banimit, kanalizimeve dhe 
furnizimit me uje, rrugeve, materialeve te ndertimit, 
rinovimit te ndertesave dhe rindertimi i ndertesave eksporti 
civil dhe jo civil i makinerive te ndertimit dhe te gjitha 
produkteve sipas aktivitetit te ndertimit. Prodhimi i energjise 
elektrike dhe energjise ne pergjithesi, tregtia me energji 
elektrike dhe energji ne pergjithesi, tregtimi i produkteve te 
energjise, blerja e certifikatave te energjise sic jane 
certifikatat e gjelberta, certifikatat e bardha dhe te ngjashme; 
sherbime per menaxhimin dhe mirembajtjen e impianteve me 
koncesion, prodhimin dhe shperndarjen e energjise permes 
kompanive te sherbimit te energjise. Ekzekutimi i kontratave 
per veprimtarine e lartpermendur, perfshire furnizimin e 
sherbimeve, prodhimin e marketingut dhe shitjen e energjise 
ne format e ndryshme te tij, certifikatat e energjise dhe 
sherbimet e integruara ne fushen e energjise per kursimet dhe 
ne emer te paleve te treta optimizimi (menaxhimi i 
energjise); Cdo operacion komercial, operacione ne lidhje 
me pronesine dhe hipotekat e luajtshme dhe te paluajtshme 
ne lidhje me transaksionet financiare dhe kredite, japin 
garanci per palet e treta, si dhe per te blere dhe shitur ose 
marre me qira degen e biznesit te sipermarrjes, si dhe te 
marrin pjese ne kompani, subjekte, konzorcione, te 
themeluara ose te krijuara , duke pasur te njejtin objekt ose 
funksion te ngjashem funksional per te arritur objektivat e 
kompanise. Investimet ne nclertim, blerje, administrim, 
tregun e pasurive te paluajtshme, aktivitete me pasuri te 
luajtshme dhe te paluajtshme, "Pasuri te paluajtshme". 
Tregtia, shitja, import-eksporti i produkteve, materialeve te 
ndertimit dhe makinerive te ndryshme thelbesore per 
ushtrimin e veprimtarise. Ushtrimi i biznesit ne Shqiperi dhe 
jashte saj, ne perputhje me legjislacionin.
Paolo Amico10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 08/01/2020                Deri: 08/01/2025
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
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12. Ortakët JacopoAmico
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 500,00                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 PaoloAmico

13.1 Vlera e kapitalit                Para: 500,00                Natyre: 
13.2 Numri i pjesëve 1,00
13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 50,00

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

15. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht

Emri Tregtar: H.INNOVATECH
E-Mail: travellina79@libero.it  
Telefon: 00393333436085  

16. 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)
Dokumenti i autorizimit

Regjistrimi Fillestar: CN-448984-01-20

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë: 30/03/2022 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=ADB8775B-A95D-47FD-B864-353177A27C83
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E28BD759-3894-44C8-9422-633E4DEB9C7B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3DEFCC7E-CD5C-4178-9E04-92E18D809D90
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E645BF54-BC20-4DAA-9326-C2EB1A3E4E6B

