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)
2. Data e Regjistrimit

L81926005L
26/07/2018

3. Emri i Subjektit

G2 INFRA

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

24/07/2018

6. Kohëzgjatja

Nga: 24/07/2018
Tirane Tirane TIRANE Njesia Bashkiake Nr.1, Rruga Papa
Gjon Pali II-te, Ndertesa Nr.12, Aba Business Center, Kati i
7
100.000,00

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri
8. Kapitali
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave
9. Objekti i aktivitetit

10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
12. Ortakët
12.1 Vlera e kapitalit
12.2 Numri i pjesëve
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

1,00
3.1 Shoqeria ka per objekt dhe qellim te saj aktivitetet
tregtare ne perputhje me legjislacionin ne fuqi: Projektimin,
ndertimin, operimin dhe mirembajtjen, ne funksion te
Koncesionit/partneritetit publik privat dhe ne zbatim te
parashikimeve te Kontrates Koncesionare per kete
koncesion. 3.2 Shoqeria mund te kryeje çdo veprimtari te
nevojshme e te dobishme, te lejuar nga ligji per realizimin e
objektit te aktivitetit te saj.
Gëzim Pani
Nga: 24/07/2018

Deri: 24/07/2024

"GENER 2"
Para: 100.000,00

Natyre:

1,00
100,00

12.4 Komente (nëse ka)
1

13. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit
14. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Emri Tregtar: G2 INFRA
Telefon: 0694009343

15. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Regjistrimi Fillestar: CN-883157-07-18

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
18/09/2018

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-940537-09-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të Asamblesë së ortakëve të
shoqërisë,datë 11.09.2018, ku është vendosur: Ndryshimi i objektit të aktivitetit.
Depozitimi i Statutit të azhornuar.
Objekti ishte
("3.1 Shoqeria ka per objekt dhe qellim te saj aktivitetet tregtare ne
perputhje me legjislacionin ne fuqi, ne funksion te Koncensionit/partneritetit publik privat
per ndertimin e "Per ndertimin dhe mirembajtjen e Aksit Rrugor Thumane-Fushe KrujeVore-Kashar", per te cilen, ortaku i vetem i Shoqerise, eshte shpallur si Operatori fitues
sipas formularit te Njoftimit te Fituesit date 13.07.2018 te Ministrise se Infrastruktures dhe
Energjise publikuar ne Buletinin Nr. 28, date 16.07.2018 dhe do te nenshkruajne
Kontraten Koncesionare, ku perfshihet ndertimi dhe mirembajtja e Aksit Rrugor ThumaneFushe Kruje-Vore-Kashar ne zbatim te parashikimeve te Kontrates Koncesionare, dhe
aktivitete te tjera qe mund te jene te nevojshme gjate aktivitetit tregtar te Shoqerise. 3.2 Me
qellim realizimin e objektit te aktivitetit te saj, Shoqeria mund te kryeje operacione
tregtare me pasuri te luajtshme dhe te paluajtshme, si dhe te administroje, te bleje, te
shese, te jape me qira shoqeri e aktiviteteve te tyre si dhe te kete interesa e pjesemarrje ne
shoqeri, konsorciume te themeluara apo ne themelim e siper, qe kane objekt te ngjashem
me objektin e aktivitetit e Shoqerise, ose qe i sherben realizimit te ketij objekti. Ne
pergjithesi, Shoqeria mund te kryeje cdo veprimtari te nevojshme e te dobishme, te lejuar
nga ligji per realizimin e objektit te aktivitetit te saj. ")
u be
("3.1 Shoqeria ka
per objekt dhe qellim te saj aktivitetet tregtare ne perputhje me legjislacionin ne fuqi:
Projektimin, ndertimin, operimin dhe mirembajtjen, ne funksion te
Koncesionit/partneritetit publik privat dhe ne zbatim te parashikimeve te Kontrates
Koncesionare per kete koncesion. 3.2 Shoqeria mund te kryeje çdo veprimtari te
nevojshme e te dobishme, te lejuar nga ligji per realizimin e objektit te aktivitetit te
saj.")
Lista e Dokumenteve:
2

Dokumenti i autorizimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
15/05/2019

Numri i ceshtjes: CN-190941-05-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2018
Lista e Dokumenteve:
G2 Infra Shenime Bilanc 2018.pdf
G2Infra Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx
G2Infra Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas
natyres.xlsx
Vendim G2 Infra.pdf

21/07/2020

Numri i ceshtjes: CN-465571-02-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Pasqyrave Financiare 2019
Lista e Dokumenteve:
G2Infra Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas
natyres 2019.xlsx
Vendim G Infra_Bilanc 2019.pdf
G2 Infra Shenime Bilanci Viti 2019.pdf
G2Infra Pasqyra e pozicionit financiar 2019.xlsx

01/04/2021

Numri i ceshtjes: CN-679961-03-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare për vitin 2020.
Lista e Dokumenteve:
G2 Infra Pasqyra e performancës pasqyra e te ardhurave dhe te shpenzimeve sipas natyres
2020.xlsx
G2 Infa Pasqyra e pozicionit financiar 2020.xlsx
Vendim Bilanc_G2 Infra viti 2020.pdf
Shenime shpjeguese G2 Infra 2020.pdf

29/07/2021

Numri i ceshtjes: CN-760125-07-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi I vendimit date 28.09.2021 per riemerimin e
administratorit Z. Gezim Pani.
3

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Gëzim Pani")
,
Kohëzgjatja ishte
("24/07/2021")
u be
("24/07/2024")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
05/05/2022

Numri i ceshtjes: CN-902976-05-22 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare për vitin 2021.
Lista e Dokumenteve:
G2 Infra - Vendim Asambleje Bilanci 2021.pdf
G2 Infra Shenime shpjeguese 2021.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar G2 Infra 2021.xlsx
G2Infra Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas
natyres 2021.xlsx

Datë: 25/05/2022

____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)

4

