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EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË 
DHËNAT E SUBJEKTIT “SHOQËRI AKSIONARE”

GJENDJA E REGJISTRIMIT 

1. Numri unik i identifikimit të subjektit 
(NUIS)

M27829901G

2. Data e Regjistrimit 29/04/2022

3. Emri i Subjektit TREGU-MAT

4. Forma ligjore Shoqëri Aksionare

5. Data e themelimit 26/04/2022

6. Kohëzgjatja                  Nga: 26/04/2022      Deri: 

7. Zyra qëndrore e shoqërisë në Shqipëri Diber Burrel  BURREL Lagjja Partizani, Rruga Ibrahim 
Temo, Godina e shoqerise "UKM" sh.a 

8. Kapitali 30.211.950,00

9. Vlera e kapitalit të shlyer: 30211950.0000

1.000,0010. Numri i aksioneve:

10.1 Vlera nominale: 30.211,95
të zakonshme me përparësi me të drejte 

vote
pa të drejte 
vote

11. Kategoritë e aksioneve të shoqërisë

11.1 Numri për secilën kategori 1000

12. Objekti i aktivitetit: Projektim, ndërtim, rindërtim, zbatim, të tregjeve me qëllim 
tregtimin e produkteve bujqësore, dhe/ ose tregjeve të kafshëve të 
gjalla publik, si dhe ndërtime të tjera me karakter 
tregtar.Funksionimi i tregut me shumicë e pakicë të produkteve 
bujqësore dhe/ ose të kafshëve të gjalla.Dhënia me qira e 
hapësirave dhe ambjenteve të tregut me shumicë e pakicë, 
personave fizik dhe juridik që tregtojnë produkte bujqësore dhe 
kafshë të gjalla. Dhënia me qira e hapësirave dhe ambjenteve 
personave fizik dhe juridik që sigurojnë shërbime të ndryshme për 
përdoruesit e tregut me shumicë e pakicë, me qëllim që aktiviteti i 
tyre tregtar të jetë sa me efiçent. Nxitja e shitjes se prodhimeve 
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lokale të produkteve bujqësore, dhe kafshëve të gjalla, duke 
organizuar aktivitetet përkatëse si panaire, ekspozita, si dhe 
promovimi i prodhimeve lokale gjatë gjithë vitit. Kryerja e 
investimeve duke mobilizuar kapital shtetëror dhe /ose privat 
vendas apo të huaj.Shoqëria siguron transparencë për transaksionet 
tregtare që zhvillohen brenda tregut me shumicë e pakicë. Ajo 
grumbullon dhe shpërndan të dhëna për tregun tek të gjitha palët e 
interesuara. Shoqëria bashkëpunon ngushtë me të gjithë inspektorët 
përkatës dhe autoritetet ekzekutive publike për të siguruar që:  
transaksionet që zhvillohen në tregun me shumicë e pakicë të 
bëhen në përputhje me ligjin, përdoruesit e tregut të kenë liçensën 
përkatëse në rastet që kërkon ligji. Aplikimin për përfitimin e 
fondeve publike dhe private në kuadër të zhvillimin të 
tregjeve.Këshillimi dhe planifikimi  në sektorin e shërbimeve 
publike dhe/ose private. Realizimin, krijimin, zhvillimin, 
menaxhimin dhe shitjen e projekteve, pasurive, mallrave dhe 
shërbimeve, për arritjen e qëllimeve dhe objektivave tregtare në 
përputhje me këtë statut dhe me aktet ligjore në fuqi.Blerje, shitje, 
administrim, të materialeve dhe të çdo lloj pasurie të luajtshme dhe 
/ose të paluajtshme, në zbatim e në përputhje me aktivitetin e 
shoqërisë.Për qëllimin e realizimit të objektit të saj Shoqëria 
mund.Të kryejë çdo aktivitet të ligjshëm që lidhet me pasuri të 
luajtshme dhe/osë të paluajtshme si dhe të ushtrojë të gjithë të 
drejtat reale të pronarit mbi to duke përfshirë por pa kufizuar në 
zhvillimin, dhënien me qira, enfiteozë, leasing, përdorimin, 
transferimin, shitjen, përodrimin si hipotekë, peng, garanci ose të 
përdorimit në forma të tjera të parashikuara nga legjislacioni në 
fuqi, duke u bazuar në parimet e ruajtjes dhe garantimit të interesit 
publik, rritjes së vlers ekonomike të pronës, kthimin e arsyeshëm të 
investimit, në vlerën më të mirë të parasë (fitimet maksimale të 
mundshme) si dhe leverdisshmërisë publike. Në funksion të 
ushtrimit të veprimtarsië së saj, Shoqëria me iniciativë të saj dhe 
ose me prorpozim të institucioneve, enteve publike, personave 
fizike apo juridikë privatë, vendas apo të huaj, identifikon zona 
dhe/ose pasuri si investitorë dhe/ose zhvilluese, vetë ose në 
bashkëpunim me sektori publik dhe /ose privat sipas parashikimeve 
të legjislacionit në fuqi. Shoqëria sipas rastit, vendos të jetë 
investuese dhe/ ose zhvilluese e vetme në projekt investimi ose 
bashkëzhvilluese dhe/ ose bashkëinvestuese në bashkëpunim me 
sektorin publik dhe/ose privat, porositëse e investimit, apo 
bashkëpjesmarrëse në investim në çdo lloj forme tjetër të 
parashikuar nga legjislacioni në fuqi. Me iniciativë të vet dhe/apo 
propozim të subjektit/eve private Shoqëria mund të vendosë troje 
në pronësi të saj në dispozicion të zhvilluesit privat me qëllim 
zhvillimin e tyre. Forma e financimit të investimit të ndërtimit si 
dhe forma e bashkëpunimit përcaktohet rast pas rasti. Kushtet, 
kriteret dhe proçedura e përzgjedhjes të zhvilluesit privat bëhet në 
bazë të parimit të konkurrueshmërisë dhe të legjislacionit përkatës 
që rregullon këtë fushë përveç rasteve kur sipas analizës ligjore 
dhe/ ose studimit të fizibilitettit është e pamundur që projekti të 
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ketë leverdisshmëri nëse nuk përshtatet me rrethanat e situatave 
konkrete, që ndikojnë kontraktimin direkt të një zhvilluesi. 
Ndërmjet zhvilluesit dhe shoqërisë nënshkruhet marrëveshja 
përkatëse ku përcaktohen të drjetat dhe detyrimet e palëve. Pasuritë 
e përfituara nga zhvillimi/ investimi regjistrohen në emër të 
shoqërisë dhe ajo gëzon të gjitha tagrat e pronarit sipas 
legjislacionit në fuqi. Shoqëria, me qëllimin e vëtëm për të 
realizuar objektin e saj, mund të kryejë të gjitha operacioniet në 
fushën e ndërtimit, industrisë, tregtisë, pasurive të patundshme dhe 
në fushën financiare që lidhen me objektin e shoqërisë, ose që kanë 
lidhje me të; mund gjithashtu të kontribuojë, drjetpërsëdrjeti ose 
tërthorazi, por gjithmonë me qëllimin e vetëm për arritjen e objektit 
të shoqërisë me pjesmarrje dhe interesa në shoqëri të tjera dhe 
shoqëri me objekt të njëjtë ose të ngjashëm me të. Të shqyrtojë dhë 
të vlerësojë mundësinë e bashkëpunimit me shoqëri të tjera tregtare 
në të gjitha format që parashikon legjislacioni në fuqi. Shoqëria ka 
të drejtë të ushtrojë çdo lloj aktivitetti të parashikuar nga 
legjislacioni në fuqi. Shoqëria do të ushtrojë aktivitetin e saj në 
bazë të autorizimeve dhe/ose lejeve përkatëse të lëshuara nga 
organet kompetente të fushës. 

13. Sistemi i administrimit  me një nivel         me dy nivele

Armando Skonja14. Administratori/ët

14.1 Afati i emërimit                Nga :  26/04/2022 Deri : 26/04/2025
15. Procedura e emërimit nëse ndryshon 

nga parashikimet ligjore.
15.1 Kufizimet e kompetencave (nëse 

ka).
Ervin Hysa

Kryetar

16. Anëtarët e Këshillit të Administrimit 
(plotësohet nëse është Sh.a me një 
nivel)

16.1 Kryetar/anëtar
16.2 Afati i emërimit Nga : 26/04/2022 Deri : 26/04/2025

Po
Jo

17. Anëtar i Pavarur
17.1  Përfaqësues i Punëmarrësve
17.2  Kushtet e pjesëmarrjes

18. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore.

Dorian Rruci

Anetar

19. Anëtarët e Këshillit të Administrimit 
(plotësohet nëse është Sh.a me një 
nivel)

19.1 Kryetar/anëtar
19.2 Afati i emërimit Nga : 26/04/2022 Deri : 26/04/2025

Po
Jo

20. Anëtar i Pavarur
20.1  Përfaqësues i Punëmarrësve
20.2  Kushtet e pjesëmarrjes
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21. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore.

Armando Skonja

Anetar

22. Anëtarët e Këshillit të Administrimit 
(plotësohet nëse është Sh.a me një 
nivel)

22.1 Kryetar/anëtar
22.2 Afati i emërimit Nga : 26/04/2022 Deri : 26/04/2025

Po
Jo

23. Anëtar i Pavarur
23.1  Përfaqësues i Punëmarrësve
23.2  Kushtet e pjesëmarrjes

24. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore.

Bujar Bendo25.  Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
25.1  Afati i emërimit Nga : 26/04/2022 Deri : 26/04/2025

Bashkia Mat
Me te drejte vote               : 1000.0000
Pa te drejte vote               : 

26. Aksionarët 

26.1 Numri i Aksioneve 

26.2 Përqindja e pjesëmarrjes 100,00

27. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

28. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht Emri Tregtar: "TREGU-MAT" SH.A
E-Mail: bashkiamat@gov.al  
Telefon:  0682003303 

29. Statusi: Aktiv

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Akti i ekspertit te pavarur te emeruar nga gjykata per vleresimine kontributit ne natyre
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Akti i themelimit
Aplikim per regjistrimin fillestar te shoqerise anonime
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera

Regjistrimi Fillestar: CN-899650-04-22

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë           :05/05/2022

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C146600F-E75E-4B02-A5FB-33BA4D362C47
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D9C75DB4-8A13-43A3-8DEA-6FB182747D31
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FE44981E-F05E-4251-8F90-A2686A2B80B5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F5459A79-45C1-4656-A561-ADC6BE907FDF
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F7E5EF4E-DAE9-4EDA-95E9-C8DBC06DEFC5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=86DC4940-22B9-42A6-8064-E34005C813A2
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     __________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)


