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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) M01314047Q

2. Data e Regjistrimit 14/01/2020
3. Emri i Subjektit M.B.T
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 09/01/2020
6. Kohëzgjatja                  Nga: 09/01/2020

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Bulevardi Deshmoret 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 1.Ndertimi, instalimi, mirembajtja, shitja me shumice dhe 

pakice, importimi i sistemeve dhe instalimeve: elektrike, 
hidraulike, civile dhe industriale, te prodhimit dhe 
shperndarjes se energjise elektrike, ngrohjes, kondicionimit, 
ftohjes dhe e energjise alternative, objekteve te 
transportit.2.Tregtimin me pakice dhe me shumice te 
materialeve hidraulike dhe termike,projketimin ndertimin, 
instalimin,montimin si dhe mirembajtjen dhe riparimin e 
impianteve te ajrit te kondicionuar, ngrohjes termo-teknike 
dhe impianteve te gazit, impianteve elektrike, si dhe 
tregtimin, importimin dhe eksportet perkatese.3.Prodhimin e 
energjise elektrike dhe energjise ne pergjithesi, tregtimin e 
energjise elektrike dhe energjise ne pergjithesi , marketingun 
e produkteve te energjise, shitblerjen e titujve te energjise te 
tilla si certifikata te gjelbra, certifikatat e bardha dhe te tjera 
si keto; sherbimet per menaxhimin dhe mirembajtjen e 
impianteve me koncesion, prodhimin dhe shperndarjen e 
energjise permes shoqerive te sherbimit ne fushen e 
energjise.4.Ekzekutimin e kontratave per aktivitetet e 
mesiperme, duke perfshire ofrimin e sherbimeve, prodhimin 
marketing dhe shitjen per llogari te vet ose per llogarine e te 
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treteve te energjise ne format e saj te ndryshme, te titujve te 
energjise dhe te sherbimeve te integruara ne fushen e 
energjise per qellim kursimin dhe optimizimin (menaxhimin 
e energjise);5.Ne funksion te qellimeve te saj shoqeria mund 
te hyje ne tregje te ndryshme, dhe operacione te ndryshme, te 
zoteroje te mira materiale dhe prona te patundshme si dhe te 
bashkpunojne me te tjera shoqeri tregtare.6.Shitjen me 
pakice dhe me shumice te bojrave, pajisjeve per punime me 
dore , materialeve hidrosanitare dhe termo sanitare, 
materialeve te ndryshme per ndertimin (te tilla si dysheme 
veshje muri) dhe pajisjet e lidhura, ne vecanti materiale 
qeramike, mobilie per banjo, rubinet dhe hidrosanitare, 
pajisje elektronike te telefonise dhe telekominikacionit.7.Cdo 
operacion tregtar, operacione qe lidhen me pasurite e 
luajtshme dhe te paluajtshme dhe hipotekore qe lidhen me to, 
operacione financiare dhe kredimarrje, te jape garanci te 
treteve si edhe te bleje dhe shese ose marre me qera 
ndermarrje, dege ndermarrjesh, si edhe te kete pjesemarrje ne 
shoqeri, ente , konsorciume, te themeluara apo ne themelim e 
siper, qe kane objekt te njejte ose te ngjashem me te vetin 
apo gjithsesi funkional per arritjen e qellimeve te 
shoqerise.8.Konsulence te pergjithshme.9.Blerje , shitje, 
dhenie me qera te autoveturave.10.Blerje, shitje, madje edhe 
fraksionimi, ristrukturimi dhe projektim, te gjitha aktivitetet 
e vleresimit te pasurive te patundshme ne pergjithesi, si 
urbane edhe tustike, per perdorim tregtar, industrial, 
rezidencial dhe zyra, dhe ekspertizat e vleresimet e tyre, 
dhenia me qira dhe menaxhimin i pasurive te 
paluajtshme.11. Realizimi i Punimeve te ndertimit ne 
pergjithesi, punime te rrugeve perfshire germimet, 
shkaterrimet, ndertimi i ujesjellesave, kanalizimeve dhe te 
ngjashme me to.12.Investimi ne tregun e ndertimit, blerje, 
administrim, shitje te pasurive te paluajtshme Real 
Estate.13.Tregetim me shumice dhe pakice, Import eksport 
te produkteve, materialeve te ndertimit dhe makinerive te 
ndryshme te domosdoshme per ushtrimin e aktivitetit 
perfshire produktet bujqesore dhe ushqimore ne teresi.14.

Ushtrimi i aktivitetit brenda dhe jashte Shqiperise, ne 
perputhje me legjislacionin.15.Cdo aktivitet tjeter te lidhur 
me aktivitetin kryesor .Per te gjitha aktivitetet qe kerkojne 
licenca te vecanta shoqeria do te angazhohet qe tani per te 
plotesuar kerkesat e ligjeve te posacme.  
FRANCESCO FELICI10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 09/01/2020                Deri: 09/01/2025
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 



3

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët DIEGOLENZA
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 FRANCESCOFELICI

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
E-Mail: felici1976@gmail.com diego.lenza@yaho.com 
Telefon: +393518864630 +393407471575 

16. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Dokumenti i autorizimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)

Regjistrimi Fillestar: CN-450329-01-20

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=642A6371-0A08-4DD1-8C63-571452724094
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=504839F1-05BE-484C-9C4E-5969A513A606
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2DFD172C-1FAA-4C6B-9A0B-CB57E2E7C923

