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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) L91323041V

2. Data e Regjistrimit 23/01/2019
3. Emri i Subjektit ASM INVEST
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 22/01/2019
6. Kohëzgjatja                  Nga: 22/01/2019

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Bulevardi "Bajram Curri", Nd. 172, 
H2, Ap. 30, njesia administrative nr. 2, Tirane , Shqiperi. 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit Financimin, projketimin, ndertimin, venien ne pune, 

administrimin, mirembajtja e hidroicentralit. Prodhimi, 
furnizimi, transmetimi, shperndarja, eksportimi dhe shitja e 
energjise elektrike. Investim ne fushen e energjise, bio gaz. 
Investimi, projektimi, ndertimi te paneleve diellor Eloik dhe 
Solar (panele diellor). Shoqeria mund te kryeje aktivitete qe 
nuk jane ne objektivat e saj dhe qe e favorizojne ate.
Agel Zotaj10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 07/02/2019                Deri: 07/02/2024
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët ShpendiZotaj
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 100.000,00                Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 1,00
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 100,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
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13. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

14. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht

Emri Tregtar: ASM INVEST
E-Mail: shzotaj@hotmail.com  
Telefon: 0692879839  

15. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Akti i themelimit

Regjistrimi Fillestar: CN-074889-01-19

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

13/02/2019 Numri i ceshtjes: CN-099837-02-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i i Vendimit te ortakut te vetem te shoqerise, date 
07.02.2019 per ndryshimin e administratorit te shoqerise. 

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:            ("Agel Zotaj")                      Nga data "07/02/2019             
Ne daten "07/02/2024
eshte larguar administratori:            ("Shpendi Zotaj")         

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 
paguar)

Datë: 19/05/2022 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B95865A1-9DB7-4021-B165-CBCACF16ACE6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=663DF5D2-1BB5-4D17-97CD-D41092D2A9FF
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F05BEF55-3E0F-4732-83BC-DE6485E1263F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C05433A8-43A1-460B-B403-E7604F81BB6B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0F7A81FE-513B-4E64-BDA9-FADCCFAA9464
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0F7A81FE-513B-4E64-BDA9-FADCCFAA9464

