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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) M11308002L

2. Data e Regjistrimit 08/01/2021
3. Emri i Subjektit PRIME INVESTMENT GROUP
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 30/12/2020
6. Kohëzgjatja                  Nga: 30/12/2020

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri
Tirane Tirane  TIRANE Njesia Administrative Nr. 5, Rruga 
“Brigada VIII”, Ndertesa Nr. 6, Hyrja 7, Apartamenti 1, 
1019 
2.800.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit Ne fushen e ndertimit, punime ndertimi, projektime, prodhim 

material, ndertimi, mbikqyrje, kolaudim,etj; Ndertime civile, 
industriale, turistike, bujqesore deri ne 5 kate. 
Rikonstruksione. Ndertim banese me skelet mbi 8 kate;  
Perforcime themeli e punime nentokesore. Izolime mbi dhe 
nentokesore nga ujrat. Themele te vecanta. Ndertim 
ambiente dhe sistemim gjelberimi, parqe e lulishte. Tregtimi 
me shumice e pakice,import-eksport i mallrave dhe materiale 
te ndryshme industriale, ushqimore, bujqesore, blegtorale, 
makineri e pajisje te ndryshme, pajisje ndertimi, pajisje 
elektrike edhe elektronike, pajisje hidraulike, hidrosanitare, 
elektrike, materiale ndertimi, mallra te te gjitha 
llojeve.Prodhimi i ketyre materialeve dhe mallrave dhe 
tregtimin e tyre,i pjeseve te tyre te kembimit,brenda dhe 
jashte vendit. Prodhim materiale inerte. Prodhim elemente 
betoni e b/arme te zakonshme-pararendur,gure dekorative 
etj.Shoqeria ka per objekt kryerjen e aktiviteteve tregtare ne 
perputhje me legjislacionin Shqiptar ne fuqi.Ne menyre me 
specifike, Shoqeria do te mund te kryeje çdo aktivitet te 
ligjshem tregtar import, eksporti, tregtia me shumice e 
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pakice te mallrave, cdo aktivitet qe lidhet me çfaredolloj 
pasurie te luajtshme dhe/ose te paluajtshme, duke perfshire 
por pa u kufizuar vetem ne blerjen, shitjen, transferimin, 
ndertimin, nen-kontraktimin, disponimin, posedimin, 
menaxhimin, marrjen apo dhenin me qira, leasing e pasurive 
te luajtshme dhe/ose te paluajtshme, dhenien e fitimin e çdo 
te drejte apo privilegji ne lidhje me keto pasuri. Gjithashtu 
shoqeria do te kryeje çdo lloj aktiviteti tjeter siç mund te 
konsiderohet i nevojshem apo i dobishem apo ndihmes ne 
permbushjen e qellimeve te mesiperme.Shoqeria mund te 
kryeje çdo operacion tregtar, operacione qe lidhen me 
pasurite e luajtshme dhe te paluajtshme dhe hipotekore qe 
lidhen me to, operacione financiare dhe kredimarrje, te jape 
garanci te treteve si edhe te bleje dhe shese ose marre me 
qira ndermarrje, dege ndermarrjesh, si edhe te kete 
pjesemarrje ne shoqeri, ente, konsociume, te themeluara apo 
ne themelim e siper, qe kane objekt te njejte ose te ngjashem 
me te vetin apo gjithsesi funksional per arritjen e qellimeve 
te shoqerise. Me ne pergjithesi, Shoqeria mund te kryej çdo 
aktivitet tjeter te nevojshem apo te dobishem per realizimin e 
qellimeve te shoqerise. 
Petrit Salla10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 30/12/2020                Deri: 30/12/2025
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

WSI
               Para: 2.800.000,00                Natyre: 
1,00

12. Ortakët 
12.1 Vlera e kapitalit
12.2 Numri i pjesëve
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

100,00
12.4 Komente (nëse ka)

13. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

14. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht
E-Mail: petrit_salla@yahoo.com  
Telefon: 0694203050  

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)
Dokumenti i autorizimit

Regjistrimi Fillestar: CN-641199-01-21

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DF4EF25D-6024-40A7-9F7F-2A3CAA01897F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B6FA261A-C852-4BB9-BD7A-87B2A648967E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=445BCBD4-89CC-4BB0-AAC9-FB93C7B4A801
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HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë: 13/06/2022 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)


