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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) M22206011A

2. Data e Regjistrimit 06/10/2022
3. Emri i Subjektit "G2 DataCom"
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 15/09/2022
6. Kohëzgjatja                  Nga: 15/09/2022

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri
Tirane  Kashar KASHAR Njesia Administrative  Kashar, 
Zona Kadastrale 2105, Pasuria 83/13, Rruga dytesore Tirane 
- Vore, mbikalimi i Rinasit 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 2,00
9. Objekti i aktivitetit Shoqëria ka për objekt  te veprimtarise  se saj brenda dhe 

jashte teritorrit te Republikes se shqiperise: Ndertimin, 
Zhvillimin dhe operimin e qendrave nderkombetare te te 
dhenave. Ndertimin, zhvillimin dhe operimin e 
infrastruktures se telekomunikacionit ne Shqiperi dhe jashte 
saj. Pronesine dhe shfrytezimin e infrastruktures se 
telekomunikaconit dhe te tokes se stacioneve te kesaj 
infrastrukture ne Shqiperi dhe jashte saj. Marrja persiper e 
realizimit te punimeve te kesaj infrastrukture dhe 
komisionimet dhe punime te tjera te lidhura me sa me siper. 
Ko-lokacioni. Sherbime per pajisjet e telekomunikacionit te 
paleve te treta dhe sigurimi i mbeshtetjes teknike dhe 
sherbimeve operacionale perkatese. Instalimi, blerja dhe 
shfrytezimi i infrastruktures dhe pajisjeve perkatese. 
Sigurimi i sherbimit te konsulences per operatoret e tjere te 
telekomunikacionit, te lidhura me infrastrukturen e 
telekomunikacionit. Sigurimi i sherbimeve elektronike dhe te 
telekomunikacionit dhe i sherbimeve te tjera te lidhura 
Thoma Zbogo10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 15/09/2022                Deri: 14/09/2027
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11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët FotoZbogo
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 30.000,00                Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 1,00
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 30,00

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

"GENER 2"
               Para: 70.000,00                Natyre: 
1,00

13. Ortakët 
13.1 Vlera e kapitalit
13.2 Numri i pjesëve
13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

70,00
13.4 Komente (nëse ka)

14. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

15. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht
E-Mail: info@gener2.al  
Telefon:  44501700 

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

Regjistrimi Fillestar: CN-009811-10-22

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë: 07/10/2022 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B5467BE7-3518-40D6-A45D-39D5AF036630
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C85D7019-249F-40DE-B6C3-7B86F2E83C1E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=52F90859-764B-4F6E-A993-FC010784CAA9

