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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) M22828201S

2. Data e Regjistrimit 28/04/2022
3. Emri i Subjektit Kejdi Solar
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 26/04/2022
6. Kohëzgjatja                  Nga: 26/04/2022

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Elbasan Elbasan  ELBASAN Lagjja Shenkoll, zk.8522, 
pasuria nr.14/232. 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit Tregtim, instalim dhe mirembajtje impiante fotovoltaike dhe 

cdo produkti tjeter ne lidhje me kete sektor, import-eksport, 
dhe shitja me shumice e pakice e tyre,..etj. Ofrimin e 
shërbimeve të konsulencës inxhinierike elektrike me 
specifikë teknologjinë fotovoltaike, duke përfshirë por pa u 
limituar në: Import-eksport dhe tregtim të pajisjeve, 
makinerive, materialeve ose sistemeve të prodhimit dhe 
konservimit të energjise elektrike nga teknologjia e 
fotovoltaikëve dhe teknologjia e pajisjeve që i shërbejnë asaj, 
përfshirë por pa u limituar në: pajisje elektrike, elektronike 
ose elektromekanike që përmbajnë teknologji fotovoltaike, 
module fotovoltaike, invertera fuqie (invertera diellorë), 
kontrollorë karikimi, pajisje montimi të sistemeve 
fotovoltaike përfshirë sistemet ndjekës, bateri, kabëll solar, 
pajisje mbrojtëse, aksesorë, elektropompa fotovoltaike, 
matësa me dy drejtime (bidireksionale) dhe sisteme të 
monitorimit në distancë ose grumbullimit të të dhënave nga 
sistemevet fotovoltaike, përfshirë edhe software. Zhvillimin, 
Projektimin, Studimin e Fizibilitetit. Hartimin e projekteve 
elektrike fotovoltaike. Vizatimet inxhinierike dhe 
specifikime teknike për impiante fotovoltaike , për impiante 
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kogjeneruese që përfshijnë teknologjinë fotovoltaike, për 
sisteme fotovoltaike te lidhur ne rrjet,dhe autonom si dhe ato 
Hibride në objekte rezidenciale, tregëtare, institucione, 
terrene dhe në çdo objekt tjetër për të cilin do të arrihet 
mareveshja. Sigurimin e shërbimeve të implementimit, 
ndërtimit, kolaudimit, riparimit dhe mirëmbajtjes së 
impianteve (ose centraleve FV) të impianteve kogjeneruese 
që përmbajnë teknologjinë fotovoltaike dhe, të çdo sistemi 
ose pajisjeje tjetër që përmban teknologjinë fotovoltaike. 
Ofrimin e shërbimeve të optimizimit të sistemeve FV, të 
projektimit dhe implementimit të zgjerimit të sistemeve FV 
ekzistuese, të integrimit të sistemeve që përmbajnë 
teknologjinë fotovoltaike, të monitorimit të sistemeve 
fotovoltaike. Kryerjen e punimeve civile në funksion të 
ndërtimit të impianteve FV të lartpërmendura. Kryerjen e 
testimeve, shërbimeve të matjeve të natyrës elektrike dhe 
matjeve meteorologjike në funksion të projektimit dhe 
monitorimit të sistemeve FV. Ofrimin e shërbimeve të 
menaxhimit të çdo projekti që përfshin teknologjinë 
fotovoltaike. Objekt i kësaj Shoqërie do të jetë dhe çdo 
veprimtari tjetër ligjore tregëtare lidhur me sa më lart, 
konform legjislacionit në fuqi. Implementimin dhe zbatimin 
e projekteve per eficencen energjitike konform legjislacionit 
ne fuqi. Dhe cdo aktivitet tjeter i nevojshem lidhur me 
objektin e veprimtarise ne perputhje me legjislacionin 
Shqipetar.
Kejdi Qosja10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 26/04/2022                Deri: 26/04/2027
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

Vilma Uçi12. Drejtuesi teknik (nëse ka)
12.1 Afati i emërimit                Nga: 26/04/2022                Deri: 26/04/2027

13. Ortakët KejdiQosja
13.1 Vlera e kapitalit                Para: 100,00                Natyre: 
13.2 Numri i pjesëve 1,00
13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 100,00

- 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: Kejdi Solar
E-Mail: kejdisolar@gmail.com  
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Telefon: 0697961057  

16. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Akti i themelimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera

Regjistrimi Fillestar: CN-900079-04-22

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=DC84B44F-07EF-4FB0-A858-0A05DC66E776
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EBFA2C7B-9EC1-48A1-9953-10869FB0EAE5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A2B03D9F-228B-499A-B3D8-77A575316A16

