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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) M01316033K

2. Data e Regjistrimit 16/01/2020
3. Emri i Subjektit North Access
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 15/01/2020
6. Kohëzgjatja                  Nga: 15/01/2020

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Rruga "Sami Frashëri", Qendra 
Metropol, Kati 2 
1.200,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 2,00
9. Objekti i aktivitetit Shoqëria  ka për objekt kryerjen e aktiviteteve tregtare në 

përputhje me legjislacionin Shqiptar në fuqi, të aktiviteteve 
të mëposhtme: hartimin, prodhimin dhe instalimin e 
sistemeve elektrike, komponentëve elektrikë, elektronikë, 
mekanikë të të gjitha llojeve, për sektorin civil, ushtarak, 
industrial dhe shëtitjet rekreative, përfshirë përpunimin e 
dokumentacionit teknik përkatës; hartimin, prodhimin dhe 
instalimin dhe shitjen e pajisjeve elektrike, elektronike dhe 
mekanike të të gjitha llojeve dhe posaçërisht për impiantet e 
prodhimit të energjisë, përfshirë përpunimin e 
dokumentacionit teknik të lidhur; asistencë teknike, riparim, 
mirëmbajtje dhe ristrukturim të sistemeve elektrike dhe 
elektronike dhe mekanike të makinerive të çdo lloji, 
projektimi, prodhimi i pajisjeve elektrike, ndriçimi, ndërtimi 
i gjeneratorëve, transformatorëve, instalimi i të njëjtës dhe 
riparimi i makinerive dhe pajisjeve elektrike, si dhe 
instalimi, mirëmbajtja dhe shitja e impianteve industriale të 
çdo lloji dhe makinerie, për termocentralet dhe të ngjashme; 
tregtia ndërkombëtare e komponentëve të impianteve të 
prodhimit të energjisë, si tradicionale ashtu edhe alternative; 
çdo veprimtari tjetër e lidhur, plotësuese dhe ndihmëse me 
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ato të mëparshme. Por që ushtrimi i të gjitha veprimtarive 
për të cilat sigurohet një e drejtë mbetet subjekt i posedimit 
të licencave, autorizimeve, kushteve, kualifikimeve, 
regjistrimit në regjistra dhe regjistra ose ndonjë gjë tjetër që 
kërkohet posaçërisht nga ligjet në fuqi; Për mbajtjen 
aktivitetet e rezervuara për të ashtuquajturat "profesione të 
mbrojtura", kompania do të përfitojë nga puna e 
profesionistëve të regjistruar rregullisht në regjistrat, 
regjistrat ose listat e tyre përkatëse. Kompania do të jetë në 
gjendje të kryejë çdo operacion komercial, industrial, 
financiar, të pronës dhe të pasurive të patundshme, i cili 
konsiderohet i nevojshëm dhe i dobishëm për arritjen e 
qëllimit të korporatës; ai gjithashtu mund të fitojë 
drejtpërdrejt ose indirekt interesa dhe aksione, duke përfshirë 
aksione në kompani të tjera Shiqptare ose të huaj, të marrin 
pjesë në ndërmarrje të përbashkëta dhe / ose kompani të 
përziera me seli në vendet e Bashkimit Evropian dhe / ose 
jashtë Bashkimit Evropian, me qëllime të ngjashme ose jo të 
tijën, me përjashtimin e qartë të brokerimit profesional të 
letrave me vlerë. Kompania gjithashtu do të kryej 
transaksione financiare si në Shqipëri ashtu edhe jashtë saj 
përmes institucioneve të zakonshme bankare, institucioneve 
të komunitetit, kompanive ose enteve private Shqiptare dhe / 
ose të huaj. është e ndaluar që kompania të ushtrojë 
mbledhjen e kursimeve në publik. kompania gjithashtu mund 
të japë miratime, garancitë, premtimet, hipotekat, garancitë e 
çdo lloji në favor të palëve të treta, institucioneve bankare, 
personave fizikë ose juridikë, si dhe hyrjes në qira pasive, 
marrjen e hipotekave dhe financimit.
Samuele Farinelli10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 15/01/2020                Deri: 15/01/2025
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët ThomasFarinelli
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 600,00                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 SamueleFarinelli

13.1 Vlera e kapitalit                Para: 600,00                Natyre: 
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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: North Access
E-Mail: info@legus.al  
Telefon: 0692055089  
Të Tjera: Kapitali fillestar i shoqerise eshte 1200 Euro.

16. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
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
Akti i themelimit

Regjistrimi Fillestar: CN-452778-01-20

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

29/06/2021 Numri i ceshtjes: CN-731075-06-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Bilancit vjetor per vitin 2020

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Mandati i Pageses

07/02/2022 Numri i ceshtjes: CN-858935-02-22
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i akteve per transferim kapitali.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:            ("Thomas Farinelli")                      Numri i aksioneve "1,00             
Perqindja ne kapital "50,00             Kontributi ne para "600,00
eshte larguar ortaku:            ("Ilario Farinelli")         

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=81CBFBBE-2B66-45C0-8B1C-1760A02147B2
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C663CF76-2E8E-4DFD-B6A6-2608B52C4A39
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F5ABC0B3-2E61-460C-9C51-6F07ABC87373
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3C3474AD-0345-4693-9599-AB205143C835
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4BD2F35A-D3B1-46EE-A66D-0ABBEC77EF7F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D1F6988B-5A68-4FC6-A2B9-2EC7FD0BA7DE
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4DD97F8F-09D0-496B-8AA9-C77DBA3E73DD
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1A8A872B-7923-45C5-927F-CB005421051D
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Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
Transferim i kuotave te kapitalit

Datë: 01/04/2022 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8A6DEBD8-3A8C-45F5-A871-374E50ADF77B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FAB48A34-B8E1-4047-B03C-A68E043F933A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FAB48A34-B8E1-4047-B03C-A68E043F933A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2A2748F6-01E6-4806-AE61-BED73791ACAB
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BF38F51F-8423-4223-A7CC-EE00C5DB420C

