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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) M21627002B

2. Data e Regjistrimit 27/04/2022
3. Emri i Subjektit Synthese.Studio
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 18/04/2022
6. Kohëzgjatja                  Nga: 18/04/2022

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Rruga Asim Vokshi, Njësia 
Administrative Nr. 9, Seksioni 1, Hyrja 2, 1016 
100,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit Studio Projektimi, Mbikqyrje dhe Kolaudimi si dhe ofrimi i 

sherbimeve dhe konsulencave profesionale lidhur me fushat 
perkatese. Projektime dhe zbatime te ndertime civile, 
industriale, turistike, bujqesore. Projektime dhe zbatime 
interieresh. Studime, planifikime, vleresime dhe projektime 
dhe zbatime urbanistike. Projektime dhe zbatime peisazhi 
dhe sistemimi. Studime dhe projektime dhe zbatime 
produktesh. Studirne, projektime, dizenjime dhe zbatime per 
market. Studime, projektime dhe zbatime te inxhinierise se 
ndertimit, inxhinierise elektrike dhe inxhinierise 
hidromekanike. Projektime konstruktive dhe supervizim 
punimesh. Studime e projektime dhe zbatime 
hidrogjeologjike dhe gjeologjike: Projektim dhe zbatime 
fotogrametrik, hartografik, topografik. Studime fizibiliteti. 
Projektime dhe zbatime rrugesh, urash, porte turistike. 
Projektime dhe zbatime linjash dhe sistemesh se prodhimit 
dhe shperndarjes se energjise elektrike, projektim ujesjelles, 
kanalizime, vepra ujitje, kullimi, impiante vaditese, diga, etj. 
Restaurime dhe konsulenca per sherbimet e me siperme. 
Tregetim mallrash brenda dhe jashte vendit. Per te realizuar 
objektin dhe qellimin e saj, Shoqeria mund te ndermarre dhe 
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zhvilloje cdo  lloj aktiviteti tjeter te lejuar nga ligji vetem ose 
ne bashkepunim me pale te treta nepermjet nenkontraktimit, 
qofte ky aktivitet tregtar, juridik, financiar, promocional, etj 
qe e vlereson te dobishme.
Vasil Dushniku10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 18/04/2022                Deri: 18/04/2027
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët GjergjiDushniku
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 100,00                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: Synthese.Studio
E-Mail: vasildushniku@hotmail.com  
Telefon: 0694036450  

15. 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)

Regjistrimi Fillestar: CN-899256-04-22

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë: 04/05/2022 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=28EC1C20-7663-4B59-BE40-3BF9F9AF612A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7663550A-22E2-4AB4-A241-AD9BCA153240

