
1

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) M24227003D

2. Data e Regjistrimit 27/06/2022
3. Emri i Subjektit Energy Analysis
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 06/06/2022
6. Kohëzgjatja                  Nga: 06/06/2022

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Korce Korçe  KORCE Rruga 29 Nëntori, Nr. 15, Lagjja Nr. 
12. 
100,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit Ne menyre me te detajuar, Shoqeria do te zhvilloje aktivitet, 

perfshire por pa u kufizuar, ne studime pjesore urbanistike. 
Projektim arkitektonik per objekte civile-industriale-
turiistike-vepra arti ne infrastrukture. Projektim 
rikonstruksioni. Projektim interior. Projektim peisazhi, 
sistemim siperfaqe te gjelberta, lulishte e parqe. Dizajn 
grafik, arredimit te ambienteve te biznesit dhe banimit. 
Llogaritje, analize e eficenses se energjise ne godinat 
ekzistuese dhe llogaritje e eficenses se energjise pas 
nderhyrjeve, aktivitete inxhinierike dhe konsulenca teknike 
te lidhura me to, Import –eksport, tregti te mallrave te 
ndryshme etj. Ne perputhje me legjislacionin shqiptar, ne 
menyre qe te arrihet qellimi i siperpermendur, Shoqeria 
mund :  te kryeje çdo lloj aktiviteti ne raport me objektin dhe 
per qellim te tij. Te marre pjese ne tendera te te gjitha llojeve 
ne fushen e ndertimit, industrise,  energjise, qofte per llogari 
te vet ose ne bashkepunim me cdo person fizik apo juridik, 
qofte shqiptar apo te huaj. Te kryeje aktivitete tregtare ne 
fushen e ndertimit, energjise dhe industrise si dhe cdo 
transaksion ne lidhje me pasurite e luajtshme dhe te 
paluajtshme, si dhe cdo aktivitet tregtar, financiar, dhenie-
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marrje me  qera, te vendose pengje dhe barre hipotekore qe 
mund te konsiderohen si te dobishme apo te nevojshme per 
te arritur qellimet e Shoqerise dhe qe nuk tejkalojne ne mase 
aktivitetet kryesore, te cituara me siper. Te kryeje cdo 
aktivitet ne lidhje me publikimin, marketingun apo 
reklamimin
Elida Kola10. 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)

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

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

14. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht

Emri Tregtar: ENERGY ANALYSIS
E-Mail: ashkurta@yahoo.com energyanalysiss@gmail.com 
Telefon:  0682021921 

15. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
Akti i themelimit

Regjistrimi Fillestar: CN-934825-06-22

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë: 04/07/2022 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BDCAFFB0-9385-48A7-AA10-600E089611E3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4519DAE1-F6D6-4723-9180-6246EEBE8491
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D14A138B-6891-4979-8843-EE70A3E88021

