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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) M21528006M

2. Data e Regjistrimit 28/03/2022
3. Emri i Subjektit Salillari Energy Trade
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 24/03/2022
6. Kohëzgjatja                  Nga: 24/03/2022
7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Rruga Bilal Sina, Pallati Salillari 

10.000,008. Kapitali
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00

9. Objekti i aktivitetit Tregtim brenda dhe jashte vendit te energjise, prodhimin dhe 
perpunimin e saj. Furnizim me energji elektrike te klienteve 
fundore qe veprojne ne treg te rregulluart e percaktuar nga 
legjislacioni ne fuqi, ofrimin dhe sigurimin e cilesise tregtare 
te sherbimit, si dhe cdo aktivitet tjeter fitimprures me interes 
per shoqerine. Prodhim, transmetimi, shperndarja dhe shitja 
e energjise elektrike. Projektimi, ndertimi, rehabilitimi dhe 
fuqizimi i centraleve per prodhimin e energjise elektrike dhe 
infrastruktura e impianteve. Kerkimi dhe zhvillimi i 
impianteve dhe aparaturave per prodhimin e energjise. 
Asistenca teknike, riparime dhe mirembajtje e aparaturave 
per prodhimin e energjise. Import - eksporti, tregtimi me 
shumice dhe pakice i energjise elektrike, mallrave, 
materialeve  dhe  aparaturave  qe  lidhen  me  kryerjen  e 
aktivitetit te shoqerise dhe te lejuara nga legjislacioni ne fuqi 
per kete lloj shoqerie. Tregtim brenda dhe jashte vendit te 
energjise, prodhimin dhe perpunimin e saj. Furnizim me 
energji elektrike te klienteve fundore qe veprojne ne treg te 
rregulluart e percaktuar nga legjislacioni ne fuqi, ofrimin dhe 
sigurimin e cilesise tregtare te sherbimit, si dhe cdo aktivitet 
tjeter fitimprures me interes per shoqerine. Shoqeria do te 
realizoje, direkt apo indirekt, cdo lloj aktiviteti Iidhur me, si 
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rezultat i, apo qe ka lidhje me objektin e saj. Shoqeria mund 
te bashkepunoje dhe/ose te marre direkt ose indirekt interesa, 
ne shoqeri, firma, agjensi dhe ndermarrje te tjera, te cilat 
mund te kene edhe qellime te tjera aktiviteti. Gjithashtu, per 
te realizuar objektin dhe qellimet e saj, shoqeria mund te 
ndermarre dhe zhvilloje çdo lloj aktiviteti lidhur me 
shitblerjen e pasurise se luajtshme e te paluajtshme, si edhe 
çdo aktivitet tregtar, financiar, qiradhenes apo dorezenes, qe 
i vlereson te dobishme apo te nevojshme per arritjen e 
qellimeve te saj.
Lulzim Salillari10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 24/03/2022                Deri: 24/03/2027
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

SALILLARI
               Para: 10.000,00                Natyre: 
1,00

12. Ortakët 
12.1 Vlera e kapitalit
12.2 Numri i pjesëve
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

100,00
12.4 Komente (nëse ka)

13. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

14. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht

Emri Tregtar: Salillari Energy Trade
E-Mail: lsalillari@salillari.al  
Telefon: +355689018090  

15. 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-882998-03-22

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë: 08/04/2022 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E71723B6-528C-44A2-AA6E-751F0C577DB3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4A6CAA54-2658-4C6D-A768-796F7B2D6CC8
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=78E5B77F-4132-4DD7-B390-D2AEE0BD3E4D
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(i nëpunësit të sportelit)


