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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) M22003028T

2. Data e Regjistrimit 03/08/2022
3. Emri i Subjektit REAL SOLAR
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 03/08/2022
6. Kohëzgjatja                  Nga: 03/08/2022

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Rr.Mine Peza, Pll.234, Sh.2 Apt 10, 
1016 1016
1.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit Prodhimi energjise elektrike duke shfrytezuar burimet e 

energjise te cilat gjenden ne natyre dhe jane te rinovueshme, 
si ajo hidrike, diellore, e eres, gjeotermale, e biomases ose 
biogazit si dhe energjia nga mbetjet urbane. Projektimi dhe 
studimi i hidrocentraleve, termocentraleve apo impianteve te 
cilat bejne te mundur shfrytezimin e energjise qe gjenden ne 
natyre dhe qe jane te rinovueshme, si dhe i Nenstacioneve e 
Linjave te Transmetimit TU dhe TL. Ndertimi i 
hidrocentraleve, termocentraleve apo impianteve solare, 
turbinave te eres dhe cdo lloj impianti te cilet bejne te 
mundur shfrytezimin e energjise qe gjenden ne natyre dhe qe 
jane te rinovueshme. Shitja e energjise elektrike klienteve 
dhe blerja e energjise elektrike nga operatore te ndryshem 
privat apo shteteror brenda dhe jashte vendit. Transmetimi i 
energjise elektrike ne sistemin e tensionit te larte, funksion i 
cili perfshin transmetimin ose interkonjeksionin 
nderkombetar. Perdorimin e sistemeve te linjave, strukturave 
mbeshtetese dhe pajisjesh, transformuese e kontrolluese per 
transmetimin e energjise elektrike. Konsulencë financiare, 
përgatitje te plan bizneseve, këshillim për investime ne 
fushën e energjisë së rinovueshme, real estate, investime dhe 
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keshillim ne agrikulture, ndermjetësime te ndryshme, agjent 
shitjesh etj. Import export te te gjitha pajisjeve industriale ne 
funksion te ndertimit te impianteve te mesiperme si dhe cdo 
lloj produkti qe lejohet nga ligji ne Shtetin Shqiptar.
Dritan Babasuli10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 03/08/2022                Deri: 02/08/2027
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët DritanBabasuli
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 1.000,00                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: REAL SOLAR
E-Mail: dbabasuli@gmail.com  
Telefon:  0684069984 

15. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Deklarata e posacme per njohjen, pranimin dhe zbatimin e dispozitave ligjore ne fuqi
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-968446-08-22

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë: 18/08/2022 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5623A01B-5D15-4596-B0B7-1D3AABA86ABE
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1AF9F7AE-CA73-4175-AF05-5E13CA1159C3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=95601CD2-302C-4F77-8B44-AA57E062C177
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A82B854F-3DEB-4191-9AF7-BDB15BFB73FE

