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

K53002402C
02/06/2005

3. Emri i Subjektit

ASI-2A CO

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

03/03/2005

6. Kohëzgjatja

Nga: 03/03/2005
Fier Fier FIER Rruga Skenderbeu, Lagjia Bishanake, pallati
nr 18, hyrja nr. 6
125.000,00

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

100,00
Ne fushen e ndertimit dhe projektimit; ndertime civile,
industrial, turistike, bujqesore deri ne V kate dhe mbi V kate,
restaurim i ndertesave monument kulture, punime restaurimi
ne vepra arkeologjike, ndertime hekurudhore, punime mbi
shina dhe traversa, germime dhe punime dheu, punime per
prishjen e ndertimeve, sistemime, tarracime, prodhim
elementesh te parafabrikuara betoni e betonarme dhe
kompletimi me instalimet e nevojshme per to, impjante
hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, si dhe mirembajtja e tyre.
Punime rifiniture te muratures dhe cdo gje tjeter te lidhura
me to, rifinitura me material druri, plastik, metalik, inox,
xhami,gips etj. Rikonstruksione godinash civile, industriale,
bujqesore e ekonomike, veshje fasadash te te gjitha llojeve,
termike, dekorative, strukturore etj. Punime mermeri te
thjeshte dhe dekorativ. Materiale dhe punime per
hidroizolime nentokesore dhe per objekte civile, industrial.
Mirembajtja dhe zhvillimi i dekorit ne mjedise urbanendricimi e sinjalizimi urban. Sherbime dhe mirembajtje te
ambienteve te brendshme dhe te jashtme,industriale dhe
civile Rifreskimi i lyerjes, suvatimit dhe veshjes së fasadave
me materiale dhe ngjyra të njëjta me ato ekzistuese; pastrimi
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i fasadave; riparimi dhe f.v I qepenave dhe vitrinave,f.v i
mbulesës së çatisë, riparimi dhe zëvendësimi i ulluqeve dhe
oxhakëve, edhe me materiale të ndryshme; riparimi i
ballkoneve, tarracave dhe basamakëve apo barrierave
mbrojtëse; f.v i hekurave mbrojtës në dritare; f.v e tendave të
diellit dhe rrjetave kundër mushkonjave.Riparimi i
rrethimeve riparimi dhe rinovimi i dyshemeve; riparimi dhe
restaurimi i suvasë, veshjeve dhe ngjyrave; riparimi dhe f.v I
dyerve dhe dritareve, përfshirë vendosjen e xhamave të
dyfishtë. F.v impiante higjieno-sanitare dhe riparimet e
impiantit. Punime hidraulike (linja te te gjitha llojeve ) FV
linja ujesjellesi,k.u.z,k.u.b dhe gazi te te gjitha llojeve dhe
dimesioneve. Shitjen dhe blerjet me shumice dhe pakice te
materialeve hidraulike dhe te gazit. Punime elektrike, linja
TL, TU, impiante elektrike, ndertime per nenstacionet,
kabinat e transformatoreve, linja te TN te mesem dhe
shprendarjen e energjise, telefoni, citofoni, internet, sisteme
vezhgimi, sisteme monitorimi dhe mirembajtja e
tyre.Ndertime gazsjelles, naftesjelles, ndertime diga, galeri,
tunele, punime mbrojtjeje te sistemit hidraulike-cimentime,
kanale e impiante vaditje, higjenike, punime karpentiere
druri dhe metali, instalimet e impianteve nenpresion,
instalimet per nenstacionet, kabinat e transformatoreve,
ashensore, shkalle levizese etj. Punime te inxhinierise se
mjedisit,hartim dhe raporte te vleresimit te ndikimit ne
mjedis,sherbime ekspertize dhe auditim mjedisor. Rivelime
topografike, punime topogjeodezike, punime ne siperfaqe te
gjelberta parqe, lulishte. Shitje me shumeice dhe pakice si
dhe sherbimet e nevojshme per mbrojtjen nga zhurmat,
material akustike, material per mbrojtjen nga rrezatimet XRAY, pastrim i ujerave detar, liqenore dhe lumore, ndertim i
impjanteve te ujit te pijshem dhe pastrimit te tij. Ndertim i
impjanteve te grumbullimit dhe trajtimit te mbetjeve urbane.
Shfrytezim pylli, ne fushen e pyllezimeve e permiresimeve
dhe zbatimin e punimeve te rrugeve pyjore etj. Ne fushen e
tregtise import-exporti, me shumice dhe pakice, te mallrave
industrial, ushqimore, sherbime katering, perpunim,
prodhim, tregtim i lendes se pare ushqimore, automjeteve,
makinerive,agregateve
bujqesore
dhe
blektorale,
veshmbathje,
konfeksione,boj
komjuteri,
kancelarie
etj.Prodhim, tregtim dhe transport te materialeve te
ndertimit, inerte, rere, zhavorr,cimento,fino ,stuko
etj.Instalim dhe mirembajtje per pajisje elektronike, pajisje
dhe sisteme te dedektimit dhe mbrojtjes nga zjarri. Impjante
teknologjik, termike dhe te kondicionimit, Import-eksport
tregti me shumice e pakice te kondicionereve, paisjeve
2

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

elektroshtepiake,aspiratore te fuqive te ndryshme shtepiake
dhe industriale. Sherbim, mirembajtje dhe riparim
kaldaja,kondicionere, sistem ngrohje -ftohje me uje e gaz,
gjenerator, ashensor.Transport mallrash dhe udhetaresh
brenda dhe jashte vendit. Furnizim vendosje, sherbime dhe
mirembajtje panele djellore. objekte banimi, industriale,
turistike, bujqesore pejsazhi, sistemime te te gjitha llojeve,
lulishte, vepra arti, dekori interiere, mobilje, pajisjesh etj.
Ndertim sera diellore me konstruksion metalik dhe plasmas.
Magazinim te frutave dhe perimeve. Furnizim, vendosje dhe
tregtim me pakice dhe shumice te pjeseve te kembimit per
tegjitha llojet e automjeteve. Servis automjetesh. Transport
udhetaresh nderqytetas. Studio projektimi. Tregtim me
shumic dhe pakic te karburanteve dhe vajrave lubrifikante
dhe perpunim i mbetjeve te hidrokarbureve. Zhvillimi dhe
publikimi I mesazheve publicitare ne permbajtje dhe forme
per audience te medias se shkruar, radiotelefonike dhe vizive
dhe medias sociale. Krijimi, administrimi dhe publikimi I
materialeve publicitoare – reklama, lajmerime, fletpalosje,
segmente pblicitare per edicionet e lajmeve ne tv, radio dhe
youtube, artikuj ne gazeta dhe revista per portale dhe media
sociale. Konsulenc mediatike etj. Organizim eventesh dhe
dekorime.
Astrit Gjikondaj
Nga: 16/09/2019

AndreaGjikondaj

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 62.500,00

12.2 Numri i pjesëve

50,00

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

50,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse
zotëron kuotën si përfaqësues)
13. Ortakët

Deri: 15/09/2024

Natyre:

AstritGjikondaj

13.1 Vlera e kapitalit

Para: 62.500,00

13.2 Numri i pjesëve

50,00

13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

50,00

Natyre:

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

15. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

16. Statusi:
Lista e Dokumenteve:

Fier Fier FIER AB310CA Tirane Kavaje KAVAJE Lagjja
nr.1, Rruga Indrit Cara, Pallat 3-katesh, Nr.6410, Kati 1. Fier
Fier FIER AB238AA
Emri Tregtar: A.S.I.
E-Mail: andreagjikondi@hotmail.com
asi2aco18@gmail.com
Telefon: 0695451541 0695222140
Aktiv

Regjistrimi Fillestar: CN-021688-09-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
1. 18/03
/2005

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i Vendimit:33195, Gjykata:Tirane
Data e regjistrimit – 2005-03-13 Emri I subjektit – A.S.I. Forma ligjore – SHPK Data e
themelimit – 03.03.2005 Kohezgjatja – mbi 10 vjet Selia – Levan, Fier Kapitali – 125 000
leke Objekti – Ne fushen e ndertimit dhe te sherbimit. Tregeti, import- eksport te artikujve
te ndryshem. Ne fushen e transportit Perfaqsuesi ligjor – Andrea Gjikondaj Ortak - Astrit
Gjikondaj, Andrea Gjikondaj
Lista e Dokumenteve:
R37-Nr-33-YC-EB-14-12-20070020.pdf

23/07/2011

Numri i ceshtjes: CN-577432-07-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të Asamblesë së Ortakëve, datë
30.06.2011, për miratimin e statutit të ri të shoqërisë. Depozitimi i statutit të ri të shoqerisë,
përshtatur me Ligjin Nr.9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Andrea Gjikondaj")
, Nga Data ishte
("03/03/2005")
u be
("30/06/2011")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Andrea Gjikondaj")
, Kohëzgjatja ishte
("")
u be
("30/06/2016")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Dokumenti i autorizimit

24/06/2014

Numri i ceshtjes: CN-520998-06-14
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Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit te asamblese se ortakeve date
23.06.2014, ku eshte vendosur shtimi i objektit te veprimtarise se shoqerise dhe deklarimi i
numrit te kontaktit.
Telefon ishte
("")
u be
("0695451541")
Objekti ishte
("Ne fushen e ndertimit dhe te sherbimit. Tregeti, import- eksport te
artikujve te ndryshem. Ne fushen e transportit")
u be
("Ne fushen e ndertimit
dhe te sherbimit. Tregeti, import- eksport te artikujve te ndryshem. Ne fushen e
transportit. Tregtim pjese kembimi per automjete dhe aksesore per automjete,
tregtim me pakice dhe shumice produkte te mbrojtjes se bimeve, plehra kimike,
sherbime pyjore, mbrojtjen e lumenjeve, pastrimi dhe gjelberimi, sherbime
mjedisore te ambjeteve te ndryshme ne institucione private dhe shtetrore, ne ndertim
mirembajtje rrugesh dhe te kanaliziimeve, mirembatje te kanaleve kullues dhe te
vaditjes etj.")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
02/07/2014

Numri i ceshtjes: CN-534115-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Mandati i Pageses

17/09/2014

Numri i ceshtjes: CN-638470-09-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit datë 16.09.2014, të asamblesë së
ortakëve të shoqërisë, ku është vendosur: 1.Ndryshimi i emrit të shoqërisë. 2.Largimi i
administratorit të shoqërisë, Z.Andrea Gjikondaj dhe emërimin e Z.Astrit Gjikondaj si
administrator të shoqërisë për një periudhë 5 (pesë)vjeçare. 3.Emërimi si drejtues teknik të
shoqërisë, Z.Spiro Gjini, Z.Sotiraq Rezhda, Z.Rivjera Mjaltaj(Koka), Z.Bujar Gishti,
Z.Gazmir Spaho.
Emri i subjektit ishte
("A.S.I.")
u be
("ASI-2A CO")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Astrit Gjikondaj")
"16/09/2014
Ne daten "16/09/2019
eshte larguar administratori:
("Andrea Gjikondaj")

Nga data

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
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Vendim i asamblese se pergjithshme
09/02/2015

Numri i ceshtjes: CN-857044-02-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim bilanci viti 2012
Lista e Dokumenteve:
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

30/03/2015

Numri i ceshtjes: CN-965369-03-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Saktesim i kodit ekonomik (NVE).
Telefon 1 ishte
("")
u be
("0695222140")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

18/06/2015

Numri i ceshtjes: CN-101783-06-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozititm i pasyrave financiare te vitit 2011.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Mandati i Pageses
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

27/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-171760-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare te vitit 2014.
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

29/06/2016

Numri i ceshtjes: CN-780903-06-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim Bilanci Vjetor 2010
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Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
20/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-828109-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare 2015.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

16/08/2016

Numri i ceshtjes: CN-880309-08-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit date 15.08.2016 per ndryshimin e
objektit te aktivitetit te shoqerise. Ndryshimin e adreses kryesore te shoqerise.
Objekti ishte
("Ne fushen e ndertimit dhe te sherbimit. Tregeti, import- eksport te
artikujve te ndryshem. Ne fushen e transportit. Tregtim pjese kembimi per automjete dhe
aksesore per automjete, tregtim me pakice dhe shumice produkte te mbrojtjes se bimeve,
plehra kimike, sherbime pyjore, mbrojtjen e lumenjeve, pastrimi dhe gjelberimi, sherbime
mjedisore te ambjeteve te ndryshme ne institucione private dhe shtetrore, ne ndertim
mirembajtje rrugesh dhe te kanaliziimeve, mirembatje te kanaleve kullues dhe te vaditjes
etj.")
u be
("Ne fushen e ndertimit; ndertime civile, industrial, turistike,
bujqesore deri ne V kate dhe mbi V kate, ndertime hekurudhore, punime mbi shina
dhe traversa, germime dhe punime dheu, punime per prishjen e ndertimeve,
sistemime, tarracime, prodhim elementesh te parafabrikuara betoni e betonarme dhe
kompletimi me instalimet e nevojshme per to, impjante hidro-sanitare, kuzhina,
lavanteri, si dhe mirembajtja e tyre. Punime rifiniture te muratures dhe cdo gje tjeter
te lidhura me to, rifinitura me material druri, plastik, metalik, inox, xhami etj, si dhe
rifiniture te natyres teknike ndertuese. Rikonstruksione godinash civile, industriale,
bujqesore e ekonomike, veshje fasadash te te gjitha llojeve, termike, dekorative,
strukturore etj. Punime mermeri te te gjitha llojeve te thjeshte dhe dekorativ.
Materiale dhe punime per hidroizolime te te gjitha llojeve nentokesore dhe per
objekte civile, industrial, rifreskimi i lyerjes, suvatimit dhe veshjes së fasadave me
materiale që kanë karakteristika dhe ngjyra të njëjta me ato ekzistuese; pastrimi i
fasadave; riparimi dhe zëvendësimi i dritareve dhe dyerve, qepenave dhe
vitrinave,.zëvendësimi i mbulesës së çatisë, riparimi dhe zëvendësimi i ulluqeve dhe
oxhakëve, edhe me materiale të ndryshme; riparimi i ballkoneve, tarracave dhe
basamakëve apo barrierave mbrojtëse; vendosja e hekurave mbrojtës në dritare;
vendosja e tendave të diellit dhe rrjetave kundër mushkonjave; lëvizja e shtresave të
sipërme të oborreve; dhe riparimi i rrethimeve riparimi dhe rinovimi i dyshemeve;
riparimi dhe restaurimi i suvasë, veshjeve dhe ngjyrave; riparimi dhe rinovimi i
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dyerve dhe dritareve, përfshirë vendosjen e xhamave të dyfishtë. ndërhyrje në
impiante higjieno-sanitare, veprat e riparimit dhe zëvendësimit të pajisjeve higjienosanitare dhe riparimet e impiantit. etj. Dhe kompletimi me instalimet e nevojshme
per to,punime hidraulike (linja te te gjitha llojeve ) FV linja ujesjellesi dhe gazi te te
gjitha llojeve dhe dimesioneve te shperndarjes se ujit dhe te gazit duke perfshire
gjithashtu shitjen dhe blerjet me shumice dhe pakice te materialeve hidraulike dhe te
gazit. Punime elektrike, linja TL, TU, impiante elektrike, ndertime per nenstacionet,
kabinat e transformatoreve, linja te TN te mesem dhe shprendarjen e energjise,
telefoni, citofoni, internet, sisteme vezhgimi, sisteme monitorimi dhe mirembajtja e
tyre.Ndertime dhe restaurime te ndertesave monument kulture, punime restaurimi
ne vepra arkeologjike, ndertime gazsjelles, naftesjelles, ndertime diga, galeri, tunele,
punime mbrojtjeje te sistemit hidraulike-cimentime, kanale e impiante vaditje,
higjenike, punime karpentiere druri dhe metali, instalimet e impianteve nenpresion,
instalimet per nenstacionet, kabinat e transformatoreve etj. Punime te inxhinierise se
mjedisit, Rivelime topografike, punime topogjeodezike, punime ne siperfaqe te
gjelberta parqe, lulishte, instalimi i impianteve vaditese, ngritese dhe transpotuese,
ashensore, shkalle levizese etj. Shitje me shumeice dhe pakice si dhe sherbimet e
nevojshme per mbrojtjen nga zhurmat, material akustike, material per mbrojtjen
nga rrezatimet X-RAY, pastrim i ujerave detar, liqenore dhe lumore, ndertim i
impjanteve te ujit te pijshem dhe pastrimit te tij. Ndertim i impjanteve te
grumbullimit dhe trajtimit te mbetjeve urbane. Ne fushen e blerjes se shitjes se
artikujve te ndryshem, shfrytezim pylli, ne fushen e pyllezimeve e permiresimeve dhe
zbatimin e punimeve ne fushen e mbareshtrimit te pyjeve, rrugeve pyjore dhe studim
e projektim, shitje kancelarie etj. Ne fushen e tregtise import-exporti, me shumice
dhe pakice, te mallrave industrial, ushqimore, sherbime katering, perpunim,
prodhim, tregtim i lendes se pare ushqimore dhe shperndarjes se saj, bujqesore dhe
blektorale, veshmbathje, konfeksione, prodhim e tregtim te materialeve te ndertimit,
inerte, rere, zhavorr punime gipsi, automjeteve, makinerive, projektim, instalim dhe
mirembajtje per pajisje elektronike, pajisje, rrjete dhe sisteme te telekomunikacionit,
pajisje software, sisteme dhe rrjeta te teknologjise se informacionit, pajisje dhe
sisteme te dedektimit dhe mbrojtjes nga zjarri, pajisje dhe sisteme te kontrollit te
trafikut ajror, tokesor dhe detar, pajisje dhe sisteme te vezhgimit, te mbikqyrjes dhe
alarmit, pajisje, instrumenta dhe sisteme matese dhe kalibrues, pajisje dhe sisteme
energjetike, pajisje dhe sisteme hidraulike dhe pneumatike, automjeteve, makinerive,
pajisjeve hidrosanitare, mobiljeve, artikujve kozmetike, lendve te perpunuara e te
paperpunuara, te bimeve medicienale, te lendes drusore, dyer, dritare, plastike,
duraluminit, metalike etj. tregtim me pakic te karburanteve dhe vajrave lubrifikante,
tapete dhe rrugica te te gjitha llojeve per objekte civile, indurstriale etj. Impjante
teknologjik, termike dhe te kondicionimit, Import-eksport tregti me shumice e pakice
te kondicionereve, paisjeve elektroshtepiake. Shitje kondicionere, aspiratore te fuqive
te ndryshme shtepiake dhe industriale, aksesore per aspirim, delageshtues, jonizues
ajri, kaldaja, pajisje hidraulike dhe elektrike, ngrohesa dhe radiatore elektrike,
sisteme per matjen dhe monitorimin e temperaturave dhe lageshtires se ajerit ne
ambjente te ndryshme. Sherbim, mirembajtje dhe riparim kaldaja,kondicionere,
sistem ngrohje -ftohje me uje e gaz, gjenerator, ashensor, rrjetit elektrik dhe rrjetit
hidraulik. ")
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Fier;
FIER;
Fier;
;
FIER;
Lagjja
Konferenca e Pezes, Kryqezimi i rrugeve Mujo Ulqinaku dhe Besnik Shehu, Banesa
nr2.;
"
eshte Hequr Adresa: "Fier;
FIER;
;
Levan;
LEVAN;
LEVAN;
"
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
23/08/2016

Numri i ceshtjes: CN-895072-08-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i bilancit vjetor per vitin 2009

19/12/2016

Numri i ceshtjes: CN-074842-12-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asambles se shoqerise, date:
16.12.2016, ne te cilin eshte vendosur: Shtimi i objektit te aktivitetit.
Objekti ishte
("Ne fushen e ndertimit; ndertime civile, industrial, turistike,
bujqesore deri ne V kate dhe mbi V kate, ndertime hekurudhore, punime mbi shina dhe
traversa, germime dhe punime dheu, punime per prishjen e ndertimeve, sistemime,
tarracime, prodhim elementesh te parafabrikuara betoni e betonarme dhe kompletimi me
instalimet e nevojshme per to, impjante hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, si dhe
mirembajtja e tyre. Punime rifiniture te muratures dhe cdo gje tjeter te lidhura me to,
rifinitura me material druri, plastik, metalik, inox, xhami etj, si dhe rifiniture te natyres
teknike ndertuese. Rikonstruksione godinash civile, industriale, bujqesore e ekonomike,
veshje fasadash te te gjitha llojeve, termike, dekorative, strukturore etj. Punime mermeri te
te gjitha llojeve te thjeshte dhe dekorativ. Materiale dhe punime per hidroizolime te te
gjitha llojeve nentokesore dhe per objekte civile, industrial, rifreskimi i lyerjes, suvatimit
dhe veshjes së fasadave me materiale që kanë karakteristika dhe ngjyra të njëjta me ato
ekzistuese; pastrimi i fasadave; riparimi dhe zëvendësimi i dritareve dhe dyerve, qepenave
dhe vitrinave,.zëvendësimi i mbulesës së çatisë, riparimi dhe zëvendësimi i ulluqeve dhe
oxhakëve, edhe me materiale të ndryshme; riparimi i ballkoneve, tarracave dhe
basamakëve apo barrierave mbrojtëse; vendosja e hekurave mbrojtës në dritare; vendosja
e tendave të diellit dhe rrjetave kundër mushkonjave; lëvizja e shtresave të sipërme të
oborreve; dhe riparimi i rrethimeve riparimi dhe rinovimi i dyshemeve; riparimi dhe
restaurimi i suvasë, veshjeve dhe ngjyrave; riparimi dhe rinovimi i dyerve dhe dritareve,
përfshirë vendosjen e xhamave të dyfishtë. ndërhyrje në impiante higjieno-sanitare, veprat
e riparimit dhe zëvendësimit të pajisjeve higjieno-sanitare dhe riparimet e impiantit. etj.
Dhe kompletimi me instalimet e nevojshme per to,punime hidraulike (linja te te gjitha
llojeve ) FV linja ujesjellesi dhe gazi te te gjitha llojeve dhe dimesioneve te shperndarjes se
ujit dhe te gazit duke perfshire gjithashtu shitjen dhe blerjet me shumice dhe pakice te
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materialeve hidraulike dhe te gazit. Punime elektrike, linja TL, TU, impiante elektrike,
ndertime per nenstacionet, kabinat e transformatoreve, linja te TN te mesem dhe
shprendarjen e energjise, telefoni, citofoni, internet, sisteme vezhgimi, sisteme monitorimi
dhe mirembajtja e tyre.Ndertime dhe restaurime te ndertesave monument kulture, punime
restaurimi ne vepra arkeologjike, ndertime gazsjelles, naftesjelles, ndertime diga, galeri,
tunele, punime mbrojtjeje te sistemit hidraulike-cimentime, kanale e impiante vaditje,
higjenike, punime karpentiere druri dhe metali, instalimet e impianteve nenpresion,
instalimet per nenstacionet, kabinat e transformatoreve etj. Punime te inxhinierise se
mjedisit, Rivelime topografike, punime topogjeodezike, punime ne siperfaqe te gjelberta
parqe, lulishte, instalimi i impianteve vaditese, ngritese dhe transpotuese, ashensore,
shkalle levizese etj. Shitje me shumeice dhe pakice si dhe sherbimet e nevojshme per
mbrojtjen nga zhurmat, material akustike, material per mbrojtjen nga rrezatimet X-RAY,
pastrim i ujerave detar, liqenore dhe lumore, ndertim i impjanteve te ujit te pijshem dhe
pastrimit te tij. Ndertim i impjanteve te grumbullimit dhe trajtimit te mbetjeve urbane. Ne
fushen e blerjes se shitjes se artikujve te ndryshem, shfrytezim pylli, ne fushen e
pyllezimeve e permiresimeve dhe zbatimin e punimeve ne fushen e mbareshtrimit te pyjeve,
rrugeve pyjore dhe studim e projektim, shitje kancelarie etj. Ne fushen e tregtise importexporti, me shumice dhe pakice, te mallrave industrial, ushqimore, sherbime katering,
perpunim, prodhim, tregtim i lendes se pare ushqimore dhe shperndarjes se saj, bujqesore
dhe blektorale, veshmbathje, konfeksione, prodhim e tregtim te materialeve te ndertimit,
inerte, rere, zhavorr punime gipsi, automjeteve, makinerive, projektim, instalim dhe
mirembajtje per pajisje elektronike, pajisje, rrjete dhe sisteme te telekomunikacionit,
pajisje software, sisteme dhe rrjeta te teknologjise se informacionit, pajisje dhe sisteme te
dedektimit dhe mbrojtjes nga zjarri, pajisje dhe sisteme te kontrollit te trafikut ajror,
tokesor dhe detar, pajisje dhe sisteme te vezhgimit, te mbikqyrjes dhe alarmit, pajisje,
instrumenta dhe sisteme matese dhe kalibrues, pajisje dhe sisteme energjetike, pajisje dhe
sisteme hidraulike dhe pneumatike, automjeteve, makinerive, pajisjeve hidrosanitare,
mobiljeve, artikujve kozmetike, lendve te perpunuara e te paperpunuara, te bimeve
medicienale, te lendes drusore, dyer, dritare, plastike, duraluminit, metalike etj. tregtim me
pakic te karburanteve dhe vajrave lubrifikante, tapete dhe rrugica te te gjitha llojeve per
objekte civile, indurstriale etj. Impjante teknologjik, termike dhe te kondicionimit, Importeksport tregti me shumice e pakice te kondicionereve, paisjeve elektroshtepiake. Shitje
kondicionere, aspiratore te fuqive te ndryshme shtepiake dhe industriale, aksesore per
aspirim, delageshtues, jonizues ajri, kaldaja, pajisje hidraulike dhe elektrike, ngrohesa dhe
radiatore elektrike, sisteme per matjen dhe monitorimin e temperaturave dhe lageshtires se
ajerit ne ambjente te ndryshme. Sherbim, mirembajtje dhe riparim kaldaja,kondicionere,
sistem ngrohje -ftohje me uje e gaz, gjenerator, ashensor, rrjetit elektrik dhe rrjetit
hidraulik. ")
u be
("Ne fushen e ndertimit; ndertime civile, industrial,
turistike, bujqesore deri ne V kate dhe mbi V kate, ndertime hekurudhore, punime
mbi shina dhe traversa, germime dhe punime dheu, punime per prishjen e
ndertimeve, sistemime, tarracime, prodhim elementesh te parafabrikuara betoni e
betonarme dhe kompletimi me instalimet e nevojshme per to, impjante hidrosanitare, kuzhina, lavanteri, si dhe mirembajtja e tyre. Rikonstruksione godinash
civile, industriale, bujqesore e ekonomike, veshje fasadash te te gjitha llojeve,
termike, dekorative, strukturore etj. Punime mermeri te te gjitha llojeve te thjeshte
dhe dekorativ. Materiale dhe punime per hidroizolime te te gjitha llojeve nentokesore
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dhe per objekte civile, industrial, rifreskimi i lyerjes, suvatimit dhe veshjes së
fasadave me materiale që kanë karakteristika dhe ngjyra të njëjta me ato ekzistuese;
pastrimi i fasadave; riparimi dhe zëvendësimi i dritareve dhe dyerve, qepenave dhe
vitrinave,.zëvendësimi i mbulesës së çatisë, riparimi dhe zëvendësimi i ulluqeve dhe
oxhakëve, edhe me materiale të ndryshme; riparimi i ballkoneve, tarracave dhe
basamakëve apo barrierave mbrojtëse; vendosja e hekurave mbrojtës në dritare;
vendosja e tendave të diellit dhe rrjetave kundër mushkonjave; lëvizja e shtresave të
sipërme të oborreve; dhe riparimi i rrethimeve riparimi dhe rinovimi i dyshemeve;
riparimi dhe restaurimi i suvasë, veshjeve dhe ngjyrave; riparimi dhe rinovimi i
dyerve dhe dritareve, përfshirë vendosjen e xhamave të dyfishtë. ndërhyrje në
impiante higjieno-sanitare, veprat e riparimit dhe zëvendësimit të pajisjeve higjienosanitare dhe riparimet e impiantit. etj. Dhe kompletimi me instalimet e nevojshme
per to,punime hidraulike (linja te te gjitha llojeve ) FV linja ujesjellesi dhe gazi te te
gjitha llojeve dhe dimesioneve te shperndarjes se ujit dhe te gazit duke perfshire
gjithashtu shitjen dhe blerjet me shumice dhe pakice te materialeve hidraulike dhe te
gazit. Punime elektrike, linja TL, TU, impiante elektrike, ndertime per nenstacionet,
kabinat e transformatoreve, linja te TN te mesem dhe shprendarjen e energjise,
telefoni, citofoni, internet, sisteme vezhgimi, sisteme monitorimi dhe mirembajtja e
tyre.Ndertime dhe restaurime te ndertesave monument kulture, punime restaurimi
ne vepra arkeologjike, ndertime gazsjelles, naftesjelles, ndertime diga, galeri, tunele,
punime mbrojtjeje te sistemit hidraulike-cimentime, kanale e impiante vaditje,
higjenike, punime karpentiere druri dhe metali, instalimet e impianteve nenpresion,
instalimet per nenstacionet, kabinat e transformatoreve etj. Punime te inxhinierise se
mjedisit, Rivelime topografike, punime topogjeodezike, punime ne siperfaqe te
gjelberta parqe, lulishte, instalimi i impianteve vaditese, ngritese dhe transpotuese,
ashensore, shkalle levizese etj. Shitje me shumeice dhe pakice si dhe sherbimet e
nevojshme per mbrojtjen nga zhurmat, material akustike, material per mbrojtjen
nga rrezatimet X-RAY, pastrim i ujerave detar, liqenore dhe lumore, ndertim i
impjanteve te ujit te pijshem dhe pastrimit te tij. Ndertim i impjanteve te
grumbullimit dhe trajtimit te mbetjeve urbane. Ne fushen e blerjes se shitjes se
artikujve te ndryshem, shfrytezim pylli, ne fushen e pyllezimeve e permiresimeve dhe
zbatimin e punimeve ne fushen e mbareshtrimit te pyjeve, rrugeve pyjore dhe studim
e projektim, shitje kancelarie etj. Ne fushen e tregtise import-exporti, me shumice
dhe pakice, te mallrave industrial, ushqimore, sherbime katering, perpunim,
prodhim, tregtim i lendes se pare ushqimore dhe shperndarjes se saj, bujqesore dhe
blektorale, veshmbathje, konfeksione, prodhim e tregtim te materialeve te ndertimit,
inerte, rere, zhavorr punime gipsi, automjeteve, makinerive, projektim, instalim dhe
mirembajtje per pajisje elektronike, pajisje, rrjete dhe sisteme te telekomunikacionit,
pajisje software, sisteme dhe rrjeta te teknologjise se informacionit, pajisje dhe
sisteme te dedektimit dhe mbrojtjes nga zjarri, pajisje dhe sisteme te kontrollit te
trafikut ajror, tokesor dhe detar, pajisje dhe sisteme te vezhgimit, te mbikqyrjes dhe
alarmit, pajisje, instrumenta dhe sisteme matese dhe kalibrues, pajisje dhe sisteme
energjetike, pajisje dhe sisteme hidraulike dhe pneumatike, automjeteve, makinerive,
pajisjeve hidrosanitare, mobiljeve, artikujve kozmetike, lendve te perpunuara e te
paperpunuara, te bimeve medicienale, te lendes drusore, dyer, dritare, plastike,
duraluminit, metalike etj. tregtim me pakic te karburanteve dhe vajrave lubrifikante,
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tapete dhe rrugica te te gjitha llojeve per objekte civile, indurstriale etj. Impjante
teknologjik, termike dhe te kondicionimit, Import-eksport tregti me shumice e pakice
te kondicionereve, paisjeve elektroshtepiake. Shitje kondicionere, aspiratore te fuqive
te ndryshme shtepiake dhe industriale, aksesore per aspirim, delageshtues, jonizues
ajri, kaldaja, pajisje hidraulike dhe elektrike, ngrohesa dhe radiatore elektrike,
sisteme per matjen dhe monitorimin e temperaturave dhe lageshtires se ajerit ne
ambjente te ndryshme. Sherbim, mirembajtje dhe riparim kaldaja,kondicionere,
sistem ngrohje -ftohje me uje e gaz, gjenerator, ashensor, rrjetit elektrik dhe rrjetit
hidraulik. Ndertim sera diellore me konstruksion metalik dhe plasmas. Magazinim te
frutave dhe perimeve. Furnizim, vendosje dhe tregtim me pakice dhe shumice te
pjeseve te kembimit per te gjitha llojet e automjeteve. Servis automjetesh.")
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)
24/04/2017

Numri i ceshtjes: CN-255244-04-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare 2016.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

16/02/2018

Numri i ceshtjes: CN-669137-02-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit te asamblese se ortakeve date
11.02.2018, ku eshte vendosur shtimi i objektit te veprimtarise se shoqerise.
Objekti ishte
("Ne fushen e ndertimit; ndertime civile, industrial, turistike,
bujqesore deri ne V kate dhe mbi V kate, ndertime hekurudhore, punime mbi shina dhe
traversa, germime dhe punime dheu, punime per prishjen e ndertimeve, sistemime,
tarracime, prodhim elementesh te parafabrikuara betoni e betonarme dhe kompletimi me
instalimet e nevojshme per to, impjante hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, si dhe
mirembajtja e tyre. Rikonstruksione godinash civile, industriale, bujqesore e ekonomike,
veshje fasadash te te gjitha llojeve, termike, dekorative, strukturore etj. Punime mermeri te
te gjitha llojeve te thjeshte dhe dekorativ. Materiale dhe punime per hidroizolime te te
gjitha llojeve nentokesore dhe per objekte civile, industrial, rifreskimi i lyerjes, suvatimit
dhe veshjes së fasadave me materiale që kanë karakteristika dhe ngjyra të njëjta me ato
ekzistuese; pastrimi i fasadave; riparimi dhe zëvendësimi i dritareve dhe dyerve, qepenave
dhe vitrinave,.zëvendësimi i mbulesës së çatisë, riparimi dhe zëvendësimi i ulluqeve dhe
oxhakëve, edhe me materiale të ndryshme; riparimi i ballkoneve, tarracave dhe
basamakëve apo barrierave mbrojtëse; vendosja e hekurave mbrojtës në dritare; vendosja
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e tendave të diellit dhe rrjetave kundër mushkonjave; lëvizja e shtresave të sipërme të
oborreve; dhe riparimi i rrethimeve riparimi dhe rinovimi i dyshemeve; riparimi dhe
restaurimi i suvasë, veshjeve dhe ngjyrave; riparimi dhe rinovimi i dyerve dhe dritareve,
përfshirë vendosjen e xhamave të dyfishtë. ndërhyrje në impiante higjieno-sanitare, veprat
e riparimit dhe zëvendësimit të pajisjeve higjieno-sanitare dhe riparimet e impiantit. etj.
Dhe kompletimi me instalimet e nevojshme per to,punime hidraulike (linja te te gjitha
llojeve ) FV linja ujesjellesi dhe gazi te te gjitha llojeve dhe dimesioneve te shperndarjes se
ujit dhe te gazit duke perfshire gjithashtu shitjen dhe blerjet me shumice dhe pakice te
materialeve hidraulike dhe te gazit. Punime elektrike, linja TL, TU, impiante elektrike,
ndertime per nenstacionet, kabinat e transformatoreve, linja te TN te mesem dhe
shprendarjen e energjise, telefoni, citofoni, internet, sisteme vezhgimi, sisteme monitorimi
dhe mirembajtja e tyre.Ndertime dhe restaurime te ndertesave monument kulture, punime
restaurimi ne vepra arkeologjike, ndertime gazsjelles, naftesjelles, ndertime diga, galeri,
tunele, punime mbrojtjeje te sistemit hidraulike-cimentime, kanale e impiante vaditje,
higjenike, punime karpentiere druri dhe metali, instalimet e impianteve nenpresion,
instalimet per nenstacionet, kabinat e transformatoreve etj. Punime te inxhinierise se
mjedisit, Rivelime topografike, punime topogjeodezike, punime ne siperfaqe te gjelberta
parqe, lulishte, instalimi i impianteve vaditese, ngritese dhe transpotuese, ashensore,
shkalle levizese etj. Shitje me shumeice dhe pakice si dhe sherbimet e nevojshme per
mbrojtjen nga zhurmat, material akustike, material per mbrojtjen nga rrezatimet X-RAY,
pastrim i ujerave detar, liqenore dhe lumore, ndertim i impjanteve te ujit te pijshem dhe
pastrimit te tij. Ndertim i impjanteve te grumbullimit dhe trajtimit te mbetjeve urbane. Ne
fushen e blerjes se shitjes se artikujve te ndryshem, shfrytezim pylli, ne fushen e
pyllezimeve e permiresimeve dhe zbatimin e punimeve ne fushen e mbareshtrimit te pyjeve,
rrugeve pyjore dhe studim e projektim, shitje kancelarie etj. Ne fushen e tregtise importexporti, me shumice dhe pakice, te mallrave industrial, ushqimore, sherbime katering,
perpunim, prodhim, tregtim i lendes se pare ushqimore dhe shperndarjes se saj, bujqesore
dhe blektorale, veshmbathje, konfeksione, prodhim e tregtim te materialeve te ndertimit,
inerte, rere, zhavorr punime gipsi, automjeteve, makinerive, projektim, instalim dhe
mirembajtje per pajisje elektronike, pajisje, rrjete dhe sisteme te telekomunikacionit,
pajisje software, sisteme dhe rrjeta te teknologjise se informacionit, pajisje dhe sisteme te
dedektimit dhe mbrojtjes nga zjarri, pajisje dhe sisteme te kontrollit te trafikut ajror,
tokesor dhe detar, pajisje dhe sisteme te vezhgimit, te mbikqyrjes dhe alarmit, pajisje,
instrumenta dhe sisteme matese dhe kalibrues, pajisje dhe sisteme energjetike, pajisje dhe
sisteme hidraulike dhe pneumatike, automjeteve, makinerive, pajisjeve hidrosanitare,
mobiljeve, artikujve kozmetike, lendve te perpunuara e te paperpunuara, te bimeve
medicienale, te lendes drusore, dyer, dritare, plastike, duraluminit, metalike etj. tregtim me
pakic te karburanteve dhe vajrave lubrifikante, tapete dhe rrugica te te gjitha llojeve per
objekte civile, indurstriale etj. Impjante teknologjik, termike dhe te kondicionimit, Importeksport tregti me shumice e pakice te kondicionereve, paisjeve elektroshtepiake. Shitje
kondicionere, aspiratore te fuqive te ndryshme shtepiake dhe industriale, aksesore per
aspirim, delageshtues, jonizues ajri, kaldaja, pajisje hidraulike dhe elektrike, ngrohesa dhe
radiatore elektrike, sisteme per matjen dhe monitorimin e temperaturave dhe lageshtires se
ajerit ne ambjente te ndryshme. Sherbim, mirembajtje dhe riparim kaldaja,kondicionere,
sistem ngrohje -ftohje me uje e gaz, gjenerator, ashensor, rrjetit elektrik dhe rrjetit
hidraulik. Ndertim sera diellore me konstruksion metalik dhe plasmas. Magazinim te
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frutave dhe perimeve. Furnizim, vendosje dhe tregtim me pakice dhe shumice te pjeseve te
kembimit per te gjitha llojet e automjeteve. Servis automjetesh.")
u be
("Ne
fushen e ndertimit; ndertime civile, industrial, turistike, bujqesore deri ne V kate dhe
mbi V kate, ndertime hekurudhore, punime mbi shina dhe traversa, germime dhe
punime dheu, punime per prishjen e ndertimeve, sistemime, tarracime, prodhim
elementesh te parafabrikuara betoni e betonarme dhe kompletimi me instalimet e
nevojshme per to, impjante hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, si dhe mirembajtja e
tyre. Rikonstruksione godinash civile, industriale, bujqesore e ekonomike, veshje
fasadash te te gjitha llojeve, termike, dekorative, strukturore etj. Punime mermeri te
te gjitha llojeve te thjeshte dhe dekorativ. Materiale dhe punime per hidroizolime te
te gjitha llojeve nentokesore dhe per objekte civile, industrial, rifreskimi i lyerjes,
suvatimit dhe veshjes së fasadave me materiale që kanë karakteristika dhe ngjyra të
njëjta me ato ekzistuese; pastrimi i fasadave; riparimi dhe zëvendësimi i dritareve
dhe dyerve, qepenave dhe vitrinave,.zëvendësimi i mbulesës së çatisë, riparimi dhe
zëvendësimi i ulluqeve dhe oxhakëve, edhe me materiale të ndryshme; riparimi i
ballkoneve, tarracave dhe basamakëve apo barrierave mbrojtëse; vendosja e
hekurave mbrojtës në dritare; vendosja e tendave të diellit dhe rrjetave kundër
mushkonjave; lëvizja e shtresave të sipërme të oborreve; dhe riparimi i rrethimeve
riparimi dhe rinovimi i dyshemeve; riparimi dhe restaurimi i suvasë, veshjeve dhe
ngjyrave; riparimi dhe rinovimi i dyerve dhe dritareve, përfshirë vendosjen e
xhamave të dyfishtë. ndërhyrje në impiante higjieno-sanitare, veprat e riparimit dhe
zëvendësimit të pajisjeve higjieno-sanitare dhe riparimet e impiantit. etj. Dhe
kompletimi me instalimet e nevojshme per to,punime hidraulike (linja te te gjitha
llojeve ) FV linja ujesjellesi dhe gazi te te gjitha llojeve dhe dimesioneve te
shperndarjes se ujit dhe te gazit duke perfshire gjithashtu shitjen dhe blerjet me
shumice dhe pakice te materialeve hidraulike dhe te gazit. Punime elektrike, linja TL,
TU, impiante elektrike, ndertime per nenstacionet, kabinat e transformatoreve, linja
te TN te mesem dhe shprendarjen e energjise, telefoni, citofoni, internet, sisteme
vezhgimi, sisteme monitorimi dhe mirembajtja e tyre.Ndertime dhe restaurime te
ndertesave monument kulture, punime restaurimi ne vepra arkeologjike, ndertime
gazsjelles, naftesjelles, ndertime diga, galeri, tunele, punime mbrojtjeje te sistemit
hidraulike-cimentime, kanale e impiante vaditje, higjenike, punime karpentiere
druri dhe metali, instalimet e impianteve nenpresion, instalimet per nenstacionet,
kabinat e transformatoreve etj. Punime te inxhinierise se mjedisit, Rivelime
topografike, punime topogjeodezike, punime ne siperfaqe te gjelberta parqe, lulishte,
instalimi i impianteve vaditese, ngritese dhe transpotuese, ashensore, shkalle levizese
etj. Shitje me shumeice dhe pakice si dhe sherbimet e nevojshme per mbrojtjen nga
zhurmat, material akustike, material per mbrojtjen nga rrezatimet X-RAY, pastrim i
ujerave detar, liqenore dhe lumore, ndertim i impjanteve te ujit te pijshem dhe
pastrimit te tij. Ndertim i impjanteve te grumbullimit dhe trajtimit te mbetjeve
urbane. Ne fushen e blerjes se shitjes se artikujve te ndryshem, shfrytezim pylli, ne
fushen e pyllezimeve e permiresimeve dhe zbatimin e punimeve ne fushen e
mbareshtrimit te pyjeve, rrugeve pyjore dhe studim e projektim, shitje kancelarie etj.
Ne fushen e tregtise import-exporti, me shumice dhe pakice, te mallrave industrial,
ushqimore, sherbime katering, perpunim, prodhim, tregtim i lendes se pare
ushqimore dhe shperndarjes se saj, bujqesore dhe blektorale, veshmbathje,
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konfeksione, prodhim e tregtim te materialeve te ndertimit, inerte, rere, zhavorr
punime gipsi, automjeteve, makinerive, projektim, instalim dhe mirembajtje per
pajisje elektronike, pajisje, rrjete dhe sisteme te telekomunikacionit, pajisje software,
sisteme dhe rrjeta te teknologjise se informacionit, pajisje dhe sisteme te dedektimit
dhe mbrojtjes nga zjarri, pajisje dhe sisteme te kontrollit te trafikut ajror, tokesor
dhe detar, pajisje dhe sisteme te vezhgimit, te mbikqyrjes dhe alarmit, pajisje,
instrumenta dhe sisteme matese dhe kalibrues, pajisje dhe sisteme energjetike, pajisje
dhe sisteme hidraulike dhe pneumatike, automjeteve, makinerive, pajisjeve
hidrosanitare, mobiljeve, artikujve kozmetike, lendve te perpunuara e te
paperpunuara, te bimeve medicienale, te lendes drusore, dyer, dritare, plastike,
duraluminit, metalike etj. tregtim me pakic te karburanteve dhe vajrave lubrifikante,
tapete dhe rrugica te te gjitha llojeve per objekte civile, indurstriale etj. Impjante
teknologjik, termike dhe te kondicionimit, Import-eksport tregti me shumice e pakice
te kondicionereve, paisjeve elektroshtepiake. Shitje kondicionere, aspiratore te fuqive
te ndryshme shtepiake dhe industriale, aksesore per aspirim, delageshtues, jonizues
ajri, kaldaja, pajisje hidraulike dhe elektrike, ngrohesa dhe radiatore elektrike,
sisteme per matjen dhe monitorimin e temperaturave dhe lageshtires se ajerit ne
ambjente te ndryshme. Sherbim, mirembajtje dhe riparim kaldaja,kondicionere,
sistem ngrohje -ftohje me uje e gaz, gjenerator, ashensor, rrjetit elektrik dhe rrjetit
hidraulik. Ndertim sera diellore me konstruksion metalik dhe plasmas. Magazinim te
frutave dhe perimeve. Furnizim, vendosje dhe tregtim me pakice dhe shumice te
pjeseve te kembimit per te gjitha llojet e automjeteve. Servis automjetesh. Transport
udhetaresh nderqytetas. Studio projektimi.")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
01/03/2018

Numri i ceshtjes: CN-687287-02-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të Asamblesë së Ortakëve datë
28.02.2018, ku është vendosur: Ndryshimi i objektit të aktivitetit të Shoqërisë.
Objekti ishte
("Ne fushen e ndertimit; ndertime civile, industrial, turistike,
bujqesore deri ne V kate dhe mbi V kate, ndertime hekurudhore, punime mbi shina dhe
traversa, germime dhe punime dheu, punime per prishjen e ndertimeve, sistemime,
tarracime, prodhim elementesh te parafabrikuara betoni e betonarme dhe kompletimi me
instalimet e nevojshme per to, impjante hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, si dhe
mirembajtja e tyre. Rikonstruksione godinash civile, industriale, bujqesore e ekonomike,
veshje fasadash te te gjitha llojeve, termike, dekorative, strukturore etj. Punime mermeri te
te gjitha llojeve te thjeshte dhe dekorativ. Materiale dhe punime per hidroizolime te te
gjitha llojeve nentokesore dhe per objekte civile, industrial, rifreskimi i lyerjes, suvatimit
dhe veshjes së fasadave me materiale që kanë karakteristika dhe ngjyra të njëjta me ato
ekzistuese; pastrimi i fasadave; riparimi dhe zëvendësimi i dritareve dhe dyerve, qepenave
dhe vitrinave,.zëvendësimi i mbulesës së çatisë, riparimi dhe zëvendësimi i ulluqeve dhe
oxhakëve, edhe me materiale të ndryshme; riparimi i ballkoneve, tarracave dhe
15

basamakëve apo barrierave mbrojtëse; vendosja e hekurave mbrojtës në dritare; vendosja
e tendave të diellit dhe rrjetave kundër mushkonjave; lëvizja e shtresave të sipërme të
oborreve; dhe riparimi i rrethimeve riparimi dhe rinovimi i dyshemeve; riparimi dhe
restaurimi i suvasë, veshjeve dhe ngjyrave; riparimi dhe rinovimi i dyerve dhe dritareve,
përfshirë vendosjen e xhamave të dyfishtë. ndërhyrje në impiante higjieno-sanitare, veprat
e riparimit dhe zëvendësimit të pajisjeve higjieno-sanitare dhe riparimet e impiantit. etj.
Dhe kompletimi me instalimet e nevojshme per to,punime hidraulike (linja te te gjitha
llojeve ) FV linja ujesjellesi dhe gazi te te gjitha llojeve dhe dimesioneve te shperndarjes se
ujit dhe te gazit duke perfshire gjithashtu shitjen dhe blerjet me shumice dhe pakice te
materialeve hidraulike dhe te gazit. Punime elektrike, linja TL, TU, impiante elektrike,
ndertime per nenstacionet, kabinat e transformatoreve, linja te TN te mesem dhe
shprendarjen e energjise, telefoni, citofoni, internet, sisteme vezhgimi, sisteme monitorimi
dhe mirembajtja e tyre.Ndertime dhe restaurime te ndertesave monument kulture, punime
restaurimi ne vepra arkeologjike, ndertime gazsjelles, naftesjelles, ndertime diga, galeri,
tunele, punime mbrojtjeje te sistemit hidraulike-cimentime, kanale e impiante vaditje,
higjenike, punime karpentiere druri dhe metali, instalimet e impianteve nenpresion,
instalimet per nenstacionet, kabinat e transformatoreve etj. Punime te inxhinierise se
mjedisit, Rivelime topografike, punime topogjeodezike, punime ne siperfaqe te gjelberta
parqe, lulishte, instalimi i impianteve vaditese, ngritese dhe transpotuese, ashensore,
shkalle levizese etj. Shitje me shumeice dhe pakice si dhe sherbimet e nevojshme per
mbrojtjen nga zhurmat, material akustike, material per mbrojtjen nga rrezatimet X-RAY,
pastrim i ujerave detar, liqenore dhe lumore, ndertim i impjanteve te ujit te pijshem dhe
pastrimit te tij. Ndertim i impjanteve te grumbullimit dhe trajtimit te mbetjeve urbane. Ne
fushen e blerjes se shitjes se artikujve te ndryshem, shfrytezim pylli, ne fushen e
pyllezimeve e permiresimeve dhe zbatimin e punimeve ne fushen e mbareshtrimit te pyjeve,
rrugeve pyjore dhe studim e projektim, shitje kancelarie etj. Ne fushen e tregtise importexporti, me shumice dhe pakice, te mallrave industrial, ushqimore, sherbime katering,
perpunim, prodhim, tregtim i lendes se pare ushqimore dhe shperndarjes se saj, bujqesore
dhe blektorale, veshmbathje, konfeksione, prodhim e tregtim te materialeve te ndertimit,
inerte, rere, zhavorr punime gipsi, automjeteve, makinerive, projektim, instalim dhe
mirembajtje per pajisje elektronike, pajisje, rrjete dhe sisteme te telekomunikacionit,
pajisje software, sisteme dhe rrjeta te teknologjise se informacionit, pajisje dhe sisteme te
dedektimit dhe mbrojtjes nga zjarri, pajisje dhe sisteme te kontrollit te trafikut ajror,
tokesor dhe detar, pajisje dhe sisteme te vezhgimit, te mbikqyrjes dhe alarmit, pajisje,
instrumenta dhe sisteme matese dhe kalibrues, pajisje dhe sisteme energjetike, pajisje dhe
sisteme hidraulike dhe pneumatike, automjeteve, makinerive, pajisjeve hidrosanitare,
mobiljeve, artikujve kozmetike, lendve te perpunuara e te paperpunuara, te bimeve
medicienale, te lendes drusore, dyer, dritare, plastike, duraluminit, metalike etj. tregtim me
pakic te karburanteve dhe vajrave lubrifikante, tapete dhe rrugica te te gjitha llojeve per
objekte civile, indurstriale etj. Impjante teknologjik, termike dhe te kondicionimit, Importeksport tregti me shumice e pakice te kondicionereve, paisjeve elektroshtepiake. Shitje
kondicionere, aspiratore te fuqive te ndryshme shtepiake dhe industriale, aksesore per
aspirim, delageshtues, jonizues ajri, kaldaja, pajisje hidraulike dhe elektrike, ngrohesa dhe
radiatore elektrike, sisteme per matjen dhe monitorimin e temperaturave dhe lageshtires se
ajerit ne ambjente te ndryshme. Sherbim, mirembajtje dhe riparim kaldaja,kondicionere,
sistem ngrohje -ftohje me uje e gaz, gjenerator, ashensor, rrjetit elektrik dhe rrjetit
16

hidraulik. Ndertim sera diellore me konstruksion metalik dhe plasmas. Magazinim te
frutave dhe perimeve. Furnizim, vendosje dhe tregtim me pakice dhe shumice te pjeseve te
kembimit per te gjitha llojet e automjeteve. Servis automjetesh. Transport udhetaresh
nderqytetas. Studio projektimi.")
u be
("Ne fushen e ndertimit; ndertime
civile, industrial, turistike, bujqesore deri ne V kate dhe mbi V kate, ndertime
hekurudhore, punime mbi shina dhe traversa, germime dhe punime dheu, punime
per prishjen e ndertimeve, sistemime, tarracime, prodhim elementesh te
parafabrikuara betoni e betonarme dhe kompletimi me instalimet e nevojshme per
to, impjante hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, si dhe mirembajtja e tyre.
Rikonstruksione godinash civile, industriale, bujqesore e ekonomike, veshje fasadash
te te gjitha llojeve, termike, dekorative, strukturore etj. Punime mermeri te te gjitha
llojeve te thjeshte dhe dekorativ. Materiale dhe punime per hidroizolime te te gjitha
llojeve nentokesore dhe per objekte civile, industrial, rifreskimi i lyerjes, suvatimit
dhe veshjes së fasadave me materiale që kanë karakteristika dhe ngjyra të njëjta me
ato ekzistuese; pastrimi i fasadave; riparimi dhe zëvendësimi i dritareve dhe dyerve,
qepenave dhe vitrinave,.zëvendësimi i mbulesës së çatisë, riparimi dhe zëvendësimi i
ulluqeve dhe oxhakëve, edhe me materiale të ndryshme; riparimi i ballkoneve,
tarracave dhe basamakëve apo barrierave mbrojtëse; vendosja e hekurave mbrojtës
në dritare; vendosja e tendave të diellit dhe rrjetave kundër mushkonjave; lëvizja e
shtresave të sipërme të oborreve; dhe riparimi i rrethimeve riparimi dhe rinovimi i
dyshemeve; riparimi dhe restaurimi i suvasë, veshjeve dhe ngjyrave; riparimi dhe
rinovimi i dyerve dhe dritareve, përfshirë vendosjen e xhamave të dyfishtë. ndërhyrje
në impiante higjieno-sanitare, veprat e riparimit dhe zëvendësimit të pajisjeve
higjieno-sanitare dhe riparimet e impiantit. etj. Dhe kompletimi me instalimet e
nevojshme per to,punime hidraulike (linja te te gjitha llojeve ) FV linja ujesjellesi dhe
gazi te te gjitha llojeve dhe dimesioneve te shperndarjes se ujit dhe te gazit duke
perfshire gjithashtu shitjen dhe blerjet me shumice dhe pakice te materialeve
hidraulike dhe te gazit. Punime elektrike, linja TL, TU, impiante elektrike, ndertime
per nenstacionet, kabinat e transformatoreve, linja te TN te mesem dhe shprendarjen
e energjise, telefoni, citofoni, internet, sisteme vezhgimi, sisteme monitorimi dhe
mirembajtja e tyre.Ndertime dhe restaurime te ndertesave monument kulture,
punime restaurimi ne vepra arkeologjike, ndertime gazsjelles, naftesjelles, ndertime
diga, galeri, tunele, punime mbrojtjeje te sistemit hidraulike-cimentime, kanale e
impiante vaditje, higjenike, punime karpentiere druri dhe metali, instalimet e
impianteve nenpresion, instalimet per nenstacionet, kabinat e transformatoreve etj.
Punime te inxhinierise se mjedisit, Rivelime topografike, punime topogjeodezike,
punime ne siperfaqe te gjelberta parqe, lulishte, instalimi i impianteve vaditese,
ngritese dhe transpotuese, ashensore, shkalle levizese etj. Shitje me shumeice dhe
pakice si dhe sherbimet e nevojshme per mbrojtjen nga zhurmat, material akustike,
material per mbrojtjen nga rrezatimet X-RAY, pastrim i ujerave detar, liqenore dhe
lumore, ndertim i impjanteve te ujit te pijshem dhe pastrimit te tij. Ndertim i
impjanteve te grumbullimit dhe trajtimit te mbetjeve urbane. Ne fushen e blerjes se
shitjes se artikujve te ndryshem, shfrytezim pylli, ne fushen e pyllezimeve e
permiresimeve dhe zbatimin e punimeve ne fushen e mbareshtrimit te pyjeve,
rrugeve pyjore dhe studim e projektim, shitje kancelarie etj. Ne fushen e tregtise
import-exporti, me shumice dhe pakice, te mallrave industrial, ushqimore, sherbime
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katering, perpunim, prodhim, tregtim i lendes se pare ushqimore dhe shperndarjes se
saj, bujqesore dhe blektorale, veshmbathje, konfeksione, prodhim e tregtim te
materialeve te ndertimit, inerte, rere, zhavorr punime gipsi, automjeteve, makinerive,
projektim, instalim dhe mirembajtje per pajisje elektronike, pajisje dhe sisteme te
dedektimit dhe mbrojtjes nga zjarri, pajisje dhe sisteme te kontrollit te trafikut ajror,
tokesor dhe detar, pajisje dhe sisteme te vezhgimit, te mbikqyrjes dhe alarmit,
pajisje, instrumenta dhe sisteme matese dhe kalibrues, pajisje dhe sisteme
energjetike, pajisje dhe sisteme hidraulike dhe pneumatike, automjeteve, makinerive,
pajisjeve hidrosanitare, mobiljeve, artikujve kozmetike, lendve te perpunuara e te
paperpunuara, te bimeve medicienale, te lendes drusore, dyer, dritare, plastike,
duraluminit, metalike etj. tregtim me pakic te karburanteve dhe vajrave lubrifikante,
tapete dhe rrugica te te gjitha llojeve per objekte civile, indurstriale etj. Impjante
teknologjik, termike dhe te kondicionimit, Import-eksport tregti me shumice e pakice
te kondicionereve, paisjeve elektroshtepiake. Shitje kondicionere, aspiratore te fuqive
te ndryshme shtepiake dhe industriale, aksesore per aspirim, delageshtues, jonizues
ajri, kaldaja, pajisje hidraulike dhe elektrike, ngrohesa dhe radiatore elektrike,
sisteme per matjen dhe monitorimin e temperaturave dhe lageshtires se ajerit ne
ambjente te ndryshme. Sherbim, mirembajtje dhe riparim kaldaja,kondicionere,
sistem ngrohje -ftohje me uje e gaz, gjenerator, ashensor, rrjetit elektrik dhe rrjetit
hidraulik. Ndertim sera diellore me konstruksion metalik dhe plasmas. Magazinim te
frutave dhe perimeve. Furnizim, vendosje dhe tregtim me pakice dhe shumice te
pjeseve te kembimit per te gjitha llojet e automjeteve. Servis automjetesh. Transport
udhetaresh nderqytetas. Studio projektimi. Transport hidrokarbure dhe perpunim i
mbetjeve te hidrokarbureve.")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
02/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-841198-06-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i bilancit vjetor per vitin 2017
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve

26/09/2018

Numri i ceshtjes: CN-949406-09-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 24.09.2018, ku eshte vendosur,
ndryshimi i objektit te aktivitetit te shoqerise.
Objekti ishte
("Ne fushen e ndertimit; ndertime civile, industrial, turistike,
bujqesore deri ne V kate dhe mbi V kate, ndertime hekurudhore, punime mbi shina dhe
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traversa, germime dhe punime dheu, punime per prishjen e ndertimeve, sistemime,
tarracime, prodhim elementesh te parafabrikuara betoni e betonarme dhe kompletimi me
instalimet e nevojshme per to, impjante hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, si dhe
mirembajtja e tyre. Rikonstruksione godinash civile, industriale, bujqesore e ekonomike,
veshje fasadash te te gjitha llojeve, termike, dekorative, strukturore etj. Punime mermeri te
te gjitha llojeve te thjeshte dhe dekorativ. Materiale dhe punime per hidroizolime te te
gjitha llojeve nentokesore dhe per objekte civile, industrial, rifreskimi i lyerjes, suvatimit
dhe veshjes së fasadave me materiale që kanë karakteristika dhe ngjyra të njëjta me ato
ekzistuese; pastrimi i fasadave; riparimi dhe zëvendësimi i dritareve dhe dyerve, qepenave
dhe vitrinave,.zëvendësimi i mbulesës së çatisë, riparimi dhe zëvendësimi i ulluqeve dhe
oxhakëve, edhe me materiale të ndryshme; riparimi i ballkoneve, tarracave dhe
basamakëve apo barrierave mbrojtëse; vendosja e hekurave mbrojtës në dritare; vendosja
e tendave të diellit dhe rrjetave kundër mushkonjave; lëvizja e shtresave të sipërme të
oborreve; dhe riparimi i rrethimeve riparimi dhe rinovimi i dyshemeve; riparimi dhe
restaurimi i suvasë, veshjeve dhe ngjyrave; riparimi dhe rinovimi i dyerve dhe dritareve,
përfshirë vendosjen e xhamave të dyfishtë. ndërhyrje në impiante higjieno-sanitare, veprat
e riparimit dhe zëvendësimit të pajisjeve higjieno-sanitare dhe riparimet e impiantit. etj.
Dhe kompletimi me instalimet e nevojshme per to,punime hidraulike (linja te te gjitha
llojeve ) FV linja ujesjellesi dhe gazi te te gjitha llojeve dhe dimesioneve te shperndarjes se
ujit dhe te gazit duke perfshire gjithashtu shitjen dhe blerjet me shumice dhe pakice te
materialeve hidraulike dhe te gazit. Punime elektrike, linja TL, TU, impiante elektrike,
ndertime per nenstacionet, kabinat e transformatoreve, linja te TN te mesem dhe
shprendarjen e energjise, telefoni, citofoni, internet, sisteme vezhgimi, sisteme monitorimi
dhe mirembajtja e tyre.Ndertime dhe restaurime te ndertesave monument kulture, punime
restaurimi ne vepra arkeologjike, ndertime gazsjelles, naftesjelles, ndertime diga, galeri,
tunele, punime mbrojtjeje te sistemit hidraulike-cimentime, kanale e impiante vaditje,
higjenike, punime karpentiere druri dhe metali, instalimet e impianteve nenpresion,
instalimet per nenstacionet, kabinat e transformatoreve etj. Punime te inxhinierise se
mjedisit, Rivelime topografike, punime topogjeodezike, punime ne siperfaqe te gjelberta
parqe, lulishte, instalimi i impianteve vaditese, ngritese dhe transpotuese, ashensore,
shkalle levizese etj. Shitje me shumeice dhe pakice si dhe sherbimet e nevojshme per
mbrojtjen nga zhurmat, material akustike, material per mbrojtjen nga rrezatimet X-RAY,
pastrim i ujerave detar, liqenore dhe lumore, ndertim i impjanteve te ujit te pijshem dhe
pastrimit te tij. Ndertim i impjanteve te grumbullimit dhe trajtimit te mbetjeve urbane. Ne
fushen e blerjes se shitjes se artikujve te ndryshem, shfrytezim pylli, ne fushen e
pyllezimeve e permiresimeve dhe zbatimin e punimeve ne fushen e mbareshtrimit te pyjeve,
rrugeve pyjore dhe studim e projektim, shitje kancelarie etj. Ne fushen e tregtise importexporti, me shumice dhe pakice, te mallrave industrial, ushqimore, sherbime katering,
perpunim, prodhim, tregtim i lendes se pare ushqimore dhe shperndarjes se saj, bujqesore
dhe blektorale, veshmbathje, konfeksione, prodhim e tregtim te materialeve te ndertimit,
inerte, rere, zhavorr punime gipsi, automjeteve, makinerive, projektim, instalim dhe
mirembajtje per pajisje elektronike, pajisje dhe sisteme te dedektimit dhe mbrojtjes nga
zjarri, pajisje dhe sisteme te kontrollit te trafikut ajror, tokesor dhe detar, pajisje dhe
sisteme te vezhgimit, te mbikqyrjes dhe alarmit, pajisje, instrumenta dhe sisteme matese
dhe kalibrues, pajisje dhe sisteme energjetike, pajisje dhe sisteme hidraulike dhe
pneumatike, automjeteve, makinerive, pajisjeve hidrosanitare, mobiljeve, artikujve
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kozmetike, lendve te perpunuara e te paperpunuara, te bimeve medicienale, te lendes
drusore, dyer, dritare, plastike, duraluminit, metalike etj. tregtim me pakic te karburanteve
dhe vajrave lubrifikante, tapete dhe rrugica te te gjitha llojeve per objekte civile,
indurstriale etj. Impjante teknologjik, termike dhe te kondicionimit, Import-eksport tregti
me shumice e pakice te kondicionereve, paisjeve elektroshtepiake. Shitje kondicionere,
aspiratore te fuqive te ndryshme shtepiake dhe industriale, aksesore per aspirim,
delageshtues, jonizues ajri, kaldaja, pajisje hidraulike dhe elektrike, ngrohesa dhe
radiatore elektrike, sisteme per matjen dhe monitorimin e temperaturave dhe lageshtires se
ajerit ne ambjente te ndryshme. Sherbim, mirembajtje dhe riparim kaldaja,kondicionere,
sistem ngrohje -ftohje me uje e gaz, gjenerator, ashensor, rrjetit elektrik dhe rrjetit
hidraulik. Ndertim sera diellore me konstruksion metalik dhe plasmas. Magazinim te
frutave dhe perimeve. Furnizim, vendosje dhe tregtim me pakice dhe shumice te pjeseve te
kembimit per te gjitha llojet e automjeteve. Servis automjetesh. Transport udhetaresh
nderqytetas. Studio projektimi. Transport hidrokarbure dhe perpunim i mbetjeve te
hidrokarbureve.")
u be
("Ne fushen e ndertimit; ndertime civile, industrial,
turistike, bujqesore deri ne V kate dhe mbi V kate, ndertime hekurudhore, punime
mbi shina dhe traversa, germime dhe punime dheu, punime per prishjen e
ndertimeve, sistemime, tarracime, prodhim elementesh te parafabrikuara betoni e
betonarme dhe kompletimi me instalimet e nevojshme per to, impjante hidrosanitare, kuzhina, lavanteri, si dhe mirembajtja e tyre. Rikonstruksione godinash
civile, industriale, bujqesore e ekonomike, veshje fasadash te te gjitha llojeve,
termike, dekorative, strukturore etj. Punime mermeri te te gjitha llojeve te thjeshte
dhe dekorativ. Materiale dhe punime per hidroizolime te te gjitha llojeve nentokesore
dhe per objekte civile, industrial, rifreskimi i lyerjes, suvatimit dhe veshjes së
fasadave me materiale që kanë karakteristika dhe ngjyra të njëjta me ato ekzistuese;
pastrimi i fasadave; riparimi dhe zëvendësimi i dritareve dhe dyerve, qepenave dhe
vitrinave,.zëvendësimi i mbulesës së çatisë, riparimi dhe zëvendësimi i ulluqeve dhe
oxhakëve, edhe me materiale të ndryshme; riparimi i ballkoneve, tarracave dhe
basamakëve apo barrierave mbrojtëse; vendosja e hekurave mbrojtës në dritare;
vendosja e tendave të diellit dhe rrjetave kundër mushkonjave; lëvizja e shtresave të
sipërme të oborreve; dhe riparimi i rrethimeve riparimi dhe rinovimi i dyshemeve;
riparimi dhe restaurimi i suvasë, veshjeve dhe ngjyrave; riparimi dhe rinovimi i
dyerve dhe dritareve, përfshirë vendosjen e xhamave të dyfishtë. ndërhyrje në
impiante higjieno-sanitare, veprat e riparimit dhe zëvendësimit të pajisjeve higjienosanitare dhe riparimet e impiantit. etj. Dhe kompletimi me instalimet e nevojshme
per to,punime hidraulike (linja te te gjitha llojeve ) FV linja ujesjellesi dhe gazi te te
gjitha llojeve dhe dimesioneve te shperndarjes se ujit dhe te gazit duke perfshire
gjithashtu shitjen dhe blerjet me shumice dhe pakice te materialeve hidraulike dhe te
gazit. Punime elektrike, linja TL, TU, impiante elektrike, ndertime per nenstacionet,
kabinat e transformatoreve, linja te TN te mesem dhe shprendarjen e energjise,
telefoni, citofoni, internet, sisteme vezhgimi, sisteme monitorimi dhe mirembajtja e
tyre.Ndertime dhe restaurime te ndertesave monument kulture, punime restaurimi
ne vepra arkeologjike, ndertime gazsjelles, naftesjelles, ndertime diga, galeri, tunele,
punime mbrojtjeje te sistemit hidraulike-cimentime, kanale e impiante vaditje,
higjenike, punime karpentiere druri dhe metali, instalimet e impianteve nenpresion,
instalimet per nenstacionet, kabinat e transformatoreve etj. Punime te inxhinierise se
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mjedisit, Rivelime topografike, punime topogjeodezike, punime ne siperfaqe te
gjelberta parqe, lulishte, instalimi i impianteve vaditese, ngritese dhe transpotuese,
ashensore, shkalle levizese etj. Ndertim i impjanteve te ujit te pijshem dhe pastrimit
te tij. Ndertim i impjanteve te grumbullimit dhe trajtimit te mbetjeve urbane. Ne
fushen e blerjes se shitjes se artikujve te ndryshem, shfrytezim pylli, ne fushen e
pyllezimeve e permiresimeve dhe zbatimin e punimeve ne fushen e mbareshtrimit te
pyjeve, rrugeve pyjore dhe studim e projektim, shitje kancelarie etj. Ne fushen e
tregtise import-exporti, me shumice dhe pakice, te mallrave industrial, ushqimore,
sherbime katering, perpunim, prodhim, tregtim i lendes se pare ushqimore dhe
shperndarjes se saj, bujqesore dhe blektorale, veshmbathje, konfeksione, prodhim e
tregtim te materialeve te ndertimit, inerte, rere, zhavorr punime gipsi, automjeteve,
makinerive, projektim, instalim dhe mirembajtje per pajisje elektronike, pajisje dhe
sisteme te dedektimit dhe mbrojtjes nga zjarri,pajisje dhe sisteme energjetike, pajisje
dhe sisteme hidraulike dhe pneumatike, automjeteve, makinerive, pajisjeve
hidrosanitare, mobiljeve, artikujve kozmetike, lendve te perpunuara e te
paperpunuara, te bimeve medicienale, te lendes drusore, dyer, dritare, plastike,
duraluminit, metalike etj. tregtim me pakic te karburanteve dhe vajrave lubrifikante,
tapete dhe rrugica te te gjitha llojeve per objekte civile, indurstriale etj. Impjante
teknologjik, termike dhe te kondicionimit, Import-eksport tregti me shumice e pakice
te kondicionereve, paisjeve elektroshtepiake. Shitje kondicionere, aspiratore te fuqive
te ndryshme shtepiake dhe industriale, aksesore per aspirim, delageshtues, jonizues
ajri, kaldaja, pajisje hidraulike dhe elektrike, ngrohesa dhe radiatore elektrike,
sisteme per matjen dhe monitorimin e temperaturave dhe lageshtires se ajerit ne
ambjente te ndryshme. Sherbim, mirembajtje dhe riparim kaldaja,kondicionere,
sistem ngrohje -ftohje me uje e gaz, gjenerator, ashensor, rrjetit elektrik dhe rrjetit
hidraulik. Ndertim sera diellore me konstruksion metalik dhe plasmas. Magazinim te
frutave dhe perimeve. Furnizim, vendosje dhe tregtim me pakice dhe shumice te
pjeseve te kembimit per te gjitha llojet e automjeteve. Servis automjetesh. Transport
udhetaresh nderqytetas. Studio projektimi. Transport hidrokarbure dhe perpunim i
mbetjeve te hidrokarbureve. Zhvillimi dhe publikimi I mesazheve publicitare ne
permbajtje dhe forme per audience te medias se shkruar, radiotelefonike dhe vizive
dhe medias sociale. Krijimi, administrimi dhe publikimi I materialeve publicitoare –
reklama, lajmerime, fletpalosje, segmente pblicitare per edicionet e lajmeve ne tv,
radio dhe youtube, artikuj ne gazeta dhe revista per portale dhe media sociale.
Konsulenc mediatike etj. Organizim eventesh dhe dekorime.")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
01/02/2019

Numri i ceshtjes: CN-086773-01-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve, date
31.01.2019 ku eshte vendosur : Ndryshimi i objektit te aktivitetit.
E-Mail ishte
("")
u be
("andreagjikondi@hotmail.com")
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Objekti ishte
("Ne fushen e ndertimit; ndertime civile, industrial, turistike,
bujqesore deri ne V kate dhe mbi V kate, ndertime hekurudhore, punime mbi shina dhe
traversa, germime dhe punime dheu, punime per prishjen e ndertimeve, sistemime,
tarracime, prodhim elementesh te parafabrikuara betoni e betonarme dhe kompletimi me
instalimet e nevojshme per to, impjante hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, si dhe
mirembajtja e tyre. Rikonstruksione godinash civile, industriale, bujqesore e ekonomike,
veshje fasadash te te gjitha llojeve, termike, dekorative, strukturore etj. Punime mermeri te
te gjitha llojeve te thjeshte dhe dekorativ. Materiale dhe punime per hidroizolime te te
gjitha llojeve nentokesore dhe per objekte civile, industrial, rifreskimi i lyerjes, suvatimit
dhe veshjes së fasadave me materiale që kanë karakteristika dhe ngjyra të njëjta me ato
ekzistuese; pastrimi i fasadave; riparimi dhe zëvendësimi i dritareve dhe dyerve, qepenave
dhe vitrinave,.zëvendësimi i mbulesës së çatisë, riparimi dhe zëvendësimi i ulluqeve dhe
oxhakëve, edhe me materiale të ndryshme; riparimi i ballkoneve, tarracave dhe
basamakëve apo barrierave mbrojtëse; vendosja e hekurave mbrojtës në dritare; vendosja
e tendave të diellit dhe rrjetave kundër mushkonjave; lëvizja e shtresave të sipërme të
oborreve; dhe riparimi i rrethimeve riparimi dhe rinovimi i dyshemeve; riparimi dhe
restaurimi i suvasë, veshjeve dhe ngjyrave; riparimi dhe rinovimi i dyerve dhe dritareve,
përfshirë vendosjen e xhamave të dyfishtë. ndërhyrje në impiante higjieno-sanitare, veprat
e riparimit dhe zëvendësimit të pajisjeve higjieno-sanitare dhe riparimet e impiantit. etj.
Dhe kompletimi me instalimet e nevojshme per to,punime hidraulike (linja te te gjitha
llojeve ) FV linja ujesjellesi dhe gazi te te gjitha llojeve dhe dimesioneve te shperndarjes se
ujit dhe te gazit duke perfshire gjithashtu shitjen dhe blerjet me shumice dhe pakice te
materialeve hidraulike dhe te gazit. Punime elektrike, linja TL, TU, impiante elektrike,
ndertime per nenstacionet, kabinat e transformatoreve, linja te TN te mesem dhe
shprendarjen e energjise, telefoni, citofoni, internet, sisteme vezhgimi, sisteme monitorimi
dhe mirembajtja e tyre.Ndertime dhe restaurime te ndertesave monument kulture, punime
restaurimi ne vepra arkeologjike, ndertime gazsjelles, naftesjelles, ndertime diga, galeri,
tunele, punime mbrojtjeje te sistemit hidraulike-cimentime, kanale e impiante vaditje,
higjenike, punime karpentiere druri dhe metali, instalimet e impianteve nenpresion,
instalimet per nenstacionet, kabinat e transformatoreve etj. Punime te inxhinierise se
mjedisit, Rivelime topografike, punime topogjeodezike, punime ne siperfaqe te gjelberta
parqe, lulishte, instalimi i impianteve vaditese, ngritese dhe transpotuese, ashensore,
shkalle levizese etj. Ndertim i impjanteve te ujit te pijshem dhe pastrimit te tij. Ndertim i
impjanteve te grumbullimit dhe trajtimit te mbetjeve urbane. Ne fushen e blerjes se shitjes
se artikujve te ndryshem, shfrytezim pylli, ne fushen e pyllezimeve e permiresimeve dhe
zbatimin e punimeve ne fushen e mbareshtrimit te pyjeve, rrugeve pyjore dhe studim e
projektim, shitje kancelarie etj. Ne fushen e tregtise import-exporti, me shumice dhe
pakice, te mallrave industrial, ushqimore, sherbime katering, perpunim, prodhim, tregtim i
lendes se pare ushqimore dhe shperndarjes se saj, bujqesore dhe blektorale, veshmbathje,
konfeksione, prodhim e tregtim te materialeve te ndertimit, inerte, rere, zhavorr punime
gipsi, automjeteve, makinerive, projektim, instalim dhe mirembajtje per pajisje elektronike,
pajisje dhe sisteme te dedektimit dhe mbrojtjes nga zjarri,pajisje dhe sisteme energjetike,
pajisje dhe sisteme hidraulike dhe pneumatike, automjeteve, makinerive, pajisjeve
hidrosanitare, mobiljeve, artikujve kozmetike, lendve te perpunuara e te paperpunuara, te
bimeve medicienale, te lendes drusore, dyer, dritare, plastike, duraluminit, metalike etj.
tregtim me pakic te karburanteve dhe vajrave lubrifikante, tapete dhe rrugica te te gjitha
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llojeve per objekte civile, indurstriale etj. Impjante teknologjik, termike dhe te
kondicionimit, Import-eksport tregti me shumice e pakice te kondicionereve, paisjeve
elektroshtepiake. Shitje kondicionere, aspiratore te fuqive te ndryshme shtepiake dhe
industriale, aksesore per aspirim, delageshtues, jonizues ajri, kaldaja, pajisje hidraulike
dhe elektrike, ngrohesa dhe radiatore elektrike, sisteme per matjen dhe monitorimin e
temperaturave dhe lageshtires se ajerit ne ambjente te ndryshme. Sherbim, mirembajtje
dhe riparim kaldaja,kondicionere, sistem ngrohje -ftohje me uje e gaz, gjenerator,
ashensor, rrjetit elektrik dhe rrjetit hidraulik. Ndertim sera diellore me konstruksion
metalik dhe plasmas. Magazinim te frutave dhe perimeve. Furnizim, vendosje dhe tregtim
me pakice dhe shumice te pjeseve te kembimit per te gjitha llojet e automjeteve. Servis
automjetesh. Transport udhetaresh nderqytetas. Studio projektimi. Transport hidrokarbure
dhe perpunim i mbetjeve te hidrokarbureve. Zhvillimi dhe publikimi I mesazheve
publicitare ne permbajtje dhe forme per audience te medias se shkruar, radiotelefonike
dhe vizive dhe medias sociale. Krijimi, administrimi dhe publikimi I materialeve
publicitoare – reklama, lajmerime, fletpalosje, segmente pblicitare per edicionet e lajmeve
ne tv, radio dhe youtube, artikuj ne gazeta dhe revista per portale dhe media sociale.
Konsulenc mediatike etj. Organizim eventesh dhe dekorime.")
u be
("Ne
fushen e ndertimit dhe projektimit; ndertime civile, industrial, turistike, bujqesore
deri ne V kate dhe mbi V kate, restaurim i ndertesave monument kulture, punime
restaurimi ne vepra arkeologjike, ndertime hekurudhore, punime mbi shina dhe
traversa, germime dhe punime dheu, punime per prishjen e ndertimeve, sistemime,
tarracime, prodhim elementesh te parafabrikuara betoni e betonarme dhe
kompletimi me instalimet e nevojshme per to, impjante hidro-sanitare, kuzhina,
lavanteri, si dhe mirembajtja e tyre. Punime rifiniture te muratures dhe cdo gje tjeter
te lidhura me to, rifinitura me material druri, plastik, metalik, inox, xhami,gips etj.
Rikonstruksione godinash civile, industriale, bujqesore e ekonomike, veshje fasadash
te te gjitha llojeve, termike, dekorative, strukturore etj. Punime mermeri te thjeshte
dhe dekorativ. Materiale dhe punime per hidroizolime nentokesore dhe per objekte
civile, industrial. Mirembajtja dhe zhvillimi i dekorit ne mjedise urbane-ndricimi e
sinjalizimi urban. Sherbime dhe mirembajtje te ambienteve te brendshme dhe te
jashtme,industriale dhe civile Rifreskimi i lyerjes, suvatimit dhe veshjes së fasadave
me materiale dhe ngjyra të njëjta me ato ekzistuese; pastrimi i fasadave; riparimi
dhe f.v I qepenave dhe vitrinave,f.v i mbulesës së çatisë, riparimi dhe zëvendësimi i
ulluqeve dhe oxhakëve, edhe me materiale të ndryshme; riparimi i ballkoneve,
tarracave dhe basamakëve apo barrierave mbrojtëse; f.v i hekurave mbrojtës në
dritare; f.v e tendave të diellit dhe rrjetave kundër mushkonjave.Riparimi i
rrethimeve riparimi dhe rinovimi i dyshemeve; riparimi dhe restaurimi i suvasë,
veshjeve dhe ngjyrave; riparimi dhe f.v I dyerve dhe dritareve, përfshirë vendosjen e
xhamave të dyfishtë. F.v impiante higjieno-sanitare dhe riparimet e impiantit.
Punime hidraulike (linja te te gjitha llojeve ) FV linja ujesjellesi,k.u.z,k.u.b dhe gazi
te te gjitha llojeve dhe dimesioneve. Shitjen dhe blerjet me shumice dhe pakice te
materialeve hidraulike dhe te gazit. Punime elektrike, linja TL, TU, impiante
elektrike, ndertime per nenstacionet, kabinat e transformatoreve, linja te TN te
mesem dhe shprendarjen e energjise, telefoni, citofoni, internet, sisteme vezhgimi,
sisteme monitorimi dhe mirembajtja e tyre.Ndertime gazsjelles, naftesjelles, ndertime
diga, galeri, tunele, punime mbrojtjeje te sistemit hidraulike-cimentime, kanale e
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impiante vaditje, higjenike, punime karpentiere druri dhe metali, instalimet e
impianteve nenpresion, instalimet per nenstacionet, kabinat e transformatoreve,
ashensore, shkalle levizese etj. Punime te inxhinierise se mjedisit,hartim dhe raporte
te vleresimit te ndikimit ne mjedis,sherbime ekspertize dhe auditim mjedisor.
Rivelime topografike, punime topogjeodezike, punime ne siperfaqe te gjelberta
parqe, lulishte. Shitje me shumeice dhe pakice si dhe sherbimet e nevojshme per
mbrojtjen nga zhurmat, material akustike, material per mbrojtjen nga rrezatimet XRAY, pastrim i ujerave detar, liqenore dhe lumore, ndertim i impjanteve te ujit te
pijshem dhe pastrimit te tij. Ndertim i impjanteve te grumbullimit dhe trajtimit te
mbetjeve urbane. Shfrytezim pylli, ne fushen e pyllezimeve e permiresimeve dhe
zbatimin e punimeve te rrugeve pyjore etj. Ne fushen e tregtise import-exporti, me
shumice dhe pakice, te mallrave industrial, ushqimore, sherbime katering, perpunim,
prodhim, tregtim i lendes se pare ushqimore, automjeteve, makinerive,agregateve
bujqesore dhe blektorale, veshmbathje, konfeksione,boj komjuteri, kancelarie
etj.Prodhim, tregtim dhe transport te materialeve te ndertimit, inerte, rere,
zhavorr,cimento,fino ,stuko etj.Instalim dhe mirembajtje per pajisje elektronike,
pajisje dhe sisteme te dedektimit dhe mbrojtjes nga zjarri. Impjante teknologjik,
termike dhe te kondicionimit, Import-eksport tregti me shumice e pakice te
kondicionereve, paisjeve elektroshtepiake,aspiratore te fuqive te ndryshme shtepiake
dhe industriale. Sherbim, mirembajtje dhe riparim kaldaja,kondicionere, sistem
ngrohje -ftohje me uje e gaz, gjenerator, ashensor.Transport mallrash dhe
udhetaresh brenda dhe jashte vendit. Furnizim vendosje, sherbime dhe mirembajtje
panele djellore. objekte banimi, industriale, turistike, bujqesore pejsazhi, sistemime
te te gjitha llojeve, lulishte, vepra arti, dekori interiere, mobilje, pajisjesh etj.
Ndertim sera diellore me konstruksion metalik dhe plasmas. Magazinim te frutave
dhe perimeve. Furnizim, vendosje dhe tregtim me pakice dhe shumice te pjeseve te
kembimit per tegjitha llojet e automjeteve. Servis automjetesh. Transport udhetaresh
nderqytetas. Studio projektimi. Tregtim me shumic dhe pakic te karburanteve dhe
vajrave lubrifikante dhe perpunim i mbetjeve te hidrokarbureve. Zhvillimi dhe
publikimi I mesazheve publicitare ne permbajtje dhe forme per audience te medias se
shkruar, radiotelefonike dhe vizive dhe medias sociale. Krijimi, administrimi dhe
publikimi I materialeve publicitoare – reklama, lajmerime, fletpalosje, segmente
pblicitare per edicionet e lajmeve ne tv, radio dhe youtube, artikuj ne gazeta dhe
revista per portale dhe media sociale. Konsulenc mediatike etj. Organizim eventesh
dhe dekorime.")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
16/04/2019

Numri i ceshtjes: CN-165752-04-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit datë 12.04.2019 ku është vendosur
hapja e adresës dytësore.
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
KAVAJE;
Kavaje;
;
Lagjja nr.1, Rruga Indrit Cara, Pallat 3-katesh, Nr.6410, Kati 1.;

KAVAJE;
"

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
25/07/2019

Numri i ceshtjes: CN-278305-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Pasqyrave Financiare të vitit 2018.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e pozicionit financiar 18.xlsx
Shenimet shpjeguese2018.pdf
Vendimi ASI 2018.pdf
Pasqyra e performances 2018.xlsx

20/09/2019

Numri i ceshtjes: CN-342966-09-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 19.09.2019, ku eshte vendosur:
Miratimi i riemerimit te Astrit Gjikondaj si administrator i shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Astrit Gjikondaj")
Nga Data ishte
("16/09/2014")
u be
("16/09/2019")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Astrit Gjikondaj")
Kohëzgjatja ishte
("16/09/2019")
u be
("15/09/2024")

,
,

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
03/08/2020

Numri i ceshtjes: CN-565325-07-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin 2019.
Lista e Dokumenteve:
Shenimet shpjeguese.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar 2019.xlsx
Pasqyra e performances 2019.xlsx
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Vendim Bilanci 2019 .pdf
13/11/2020

Numri i ceshtjes: CN-619284-11-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të asamblesë së ortakëve datë
12.11.2020 ku eshte vendosur ndryshimi i adresës kryesore të ushtrimit të aktivitetit.
Shtimi i adresës E-mail.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Fier;
FIER;
Fier;
;
FIER;
Rruga
Skenderbeu, Lagjia Bishanake, pallati nr 18, hyrja nr. 6;
"
eshte Hequr Adresa: "Fier;
FIER;
Fier;
;
FIER;
Lagjja
Konferenca e Pezes, Kryqezimi i rrugeve Mujo Ulqinaku dhe Besnik Shehu, Banesa nr2.;
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

27/05/2021

Numri i ceshtjes: CN-708339-05-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim: Hapje adresave dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Fier;
FIER;
Fier;
;
FIER;
"
eshte Shtuar Adresa: "Fier;
FIER;
Fier;
;
FIER;
"

AB238AA;
AB310CA;

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)
29/06/2021

Numri i ceshtjes: CN-730272-06-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit datë 25.06.2021 ku është vendosur:
Hapje adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Berat;
BERAT;
Ura Vajgurore;
;
KONISBALTE;
Gurorja 'ShkembiiBletes', Konizbalte, Bashkia e
UresVajgurore, zona kadastrale 2075.;
"
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Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
26/07/2021

Numri i ceshtjes: CN-753862-07-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare për vitin 2020.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e performances 2020.xlsx
Vendimi ASI.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar 2020.xlsx
Shenimet Shpjeguese Asi 2a CO.pdf

28/09/2021

Numri i ceshtjes: CN-790686-09-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit datë 27.09.2021 për mbyllje adrese
dytësore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Berat;
BERAT;
Ura Vajgurore;
;
KONISBALTE;
Gurorja 'ShkembiiBletes', Konizbalte, Bashkia e UresVajgurore, zona kadastrale 2075.;
"
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme

Datë: 08/06/2022

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