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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) M21815011P

2. Data e Regjistrimit 15/06/2022
3. Emri i Subjektit Agro Iliria Solar
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 06/06/2022
6. Kohëzgjatja                  Nga: 06/06/2022

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Rruga “Ibrahim Rugova”, Pallati 
40/2/4, Njësia Bashkiake nr. 5, Tiranë 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 5,00
9. Objekti i aktivitetit Studim, projektim, zbatim, prodhim dhe tregtim i energjise 

elektrike nga burime alternative si sistemet fotovoltaike, 
parqet e eres, termocentralet, biomasa etj. Implementimi dhe 
menaxhimi i projekteve gjeneruese (fotovoltaike, eolike, 
hidrike) te energjise elektrike, te cilat shfrytezojne burimet e 
rinovueshme te energjise elektrike si dielli, era, uji si dhe i 
veprave te tyre ndihmese. Perfshire dhe pa u kushtezuar 
vetem ne marrjen e te gjitha lejeve, licensave dhe 
autorizimeve paraprake/perfundimtare, institucionet 
përgjegjëse shtetërore (qofshin keto organe Qendrore apo 
Vendore), apo private te cilat mundesojne zhvillimin e ketyre 
aktiviteteve ne menyre te qete dhe ne perputhje me kuadrin 
ligjor ne fuqi ne Republiken e Shqiperise.  Shitja me shumice 
dhe pakice e energjise elektrike tek operatoret, furnizuesit, 
tregtaret, konsumatoret e energjise elektrike (vendas apo te 
huaj), si dhe ne Bursen Shqiptare te Energjise Elektrike 
(ALPEX), apo Bursa te tjera te energjise jashte vendit. 
Pervec sa me siper, Shoqeria mund te kryeje cdo aktivitet qe 
lidhet direkt ose indirekt, qe eshte rezultat ose lidhet me 
objektin e mesiperm. Per arritjen e qellimit te mesiperm, 
Shoqeria mund te kryeje cdo transaksion lidhur me pasurite e 
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luajtshme dhe te paluajtshme, dhe cdo aktivitet tjeter tregtar, 
financiar, qiraje ose hipoteke, qe mund te konsiderohet i 
vlefshem ose i nevojshem ne menyre qe te ushtrohet objekti i 
Shoqerise. Duke perfshire por pa u kufizuar ne linjat 
elektrike te tensionit te larte dhe te mesem, nenstacione 
elektrike dhe njesi te tjera te lidhjeve elektrike, rrugeve te 
aksesit etj., si dhe çdo aktivitet aksesor i lidhur me sa me 
siper, si punime germimi, punime per prishjen dhe punime te 
tjera te tokes, punime civile, elektrike dhe mekanike te cdo 
lloji si dhe blerje, shitje, shkembim, import-eksport te 
pajisjeve, riparim dhe mirembajtje te materialeve dhe 
pajisjeve dhe te gjithe aktivitetet e lidhura me keto ceshtje, 
gjithashtu dhe ne fushen e aktiviteteve te tregtimit. 
Ilir Trebicka10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 06/06/2022                Deri: 06/06/2027

11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

Administratori i shoqërisë nuk mund të shesë dhe/ose blejë 
pasuri të paluajtshme në emër dhe për llogari të shoqërisë, pa 
marrë më parë miratimin paraprak me shkrim të asamblesë 
së ortakëve.

12. Ortakët YusufGõkdemír
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 11.000,00                Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 1,00
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 11,00

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

13.1 Vlera e kapitalit                Para: 11.000,00                Natyre: 
13.2 Numri i pjesëve 1,00
13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 11,00

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

14.1 Vlera e kapitalit                Para: 11.000,00                Natyre: 
14.2 Numri i pjesëve 1,00
14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 11,00

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

RRUGA URA ASFALTIM NR.2 ELBASAN
               Para: 33.000,00                Natyre: 
1,00

15. Ortakët 
15.1 Vlera e kapitalit
15.2 Numri i pjesëve
15.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

33,00
15.4 Komente (nëse ka)

Agro Iliria Group
               Para: 34.000,00                Natyre: 
1,00

16. Ortakët 
16.1 Vlera e kapitalit
16.2 Numri i pjesëve
16.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

34,00
16.4 Komente (nëse ka)

17. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

18. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht

Emri Tregtar: Agro Iliria Solar
E-Mail: ilir.trebicka@trematech.al  
Telefon:  0692023651 

19. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Deklarata e posacme per njohjen, pranimin dhe zbatimin e dispozitave ligjore ne fuqi
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
Akti i themelimit

Regjistrimi Fillestar: CN-925690-06-22

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë: 30/06/2022 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=54FE355A-4FB1-42FD-86E5-1A355D1AB173
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A6470AE4-A3AA-4A01-B03C-38A308C7246F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E5C89D22-9C70-4B1C-9508-500DC10AFE65
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1B119736-584D-477F-BC59-89A9797D09D3

