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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) M23515002L

2. Data e Regjistrimit 15/11/2022
3. Emri i Subjektit ECO BIOMASS
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 11/11/2022
6. Kohëzgjatja                  Nga: 11/11/2022

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri
Berat Berat  BERAT Lagjja”Barrikada”,Rruga “Ismail 
Klosi”,”Ish-Kombinati Tekstileve”godinë dy katëshe,me 
numër pasurie 19/164,Zona kadastrale 8501 
2.400.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit Fabrika e prodhimit të peletit dhe briketit. Grumbullimi, 

menaxhimi dhe përpunimi i mbetjeve të drurit.Import – 
eksport. Në fushën e prodhimit, përpunimit dhe tregtimit të 
lëndës drusore, prodhimit të produkteve dhe gjysëmfabrikave 
në dru, dyer, dritare, parket, mobilje dhe produktet e tyre të 
energjisë nga “BIOMAS” me shumicë dhe pakicë.Importe-
Eksport  te nenprodukteve te drurit ,pelet,tallash etj. Impiante 
për prodhimin e peletit & peletit, briketave, druve të 
zjarrit.Grumbullimi, menaxhimi dhe përpunimi i 
mbeturinave të drurit Import-eksport Pelet.Prodhimi, 
përpunimi dhe tregtimi i lëndës drusore, prodhimi iProdukte 
dhe gjysëm të gatshme nga druri, dyer dhe dritare të 
lëvizshme etj., si dhe tregtia e tyreme shumicë dhe pakicë 
blerje dhe shitjePërmirësimi, shfrytëzimi, përpunimi i pyjeve 
e tregtimin, mbrojtjen dhe përmirësimin e lëndës drusore 
livadhe dhe kullota, mbrojtje nga zjarri i pyjeve eparazitët, 
përmirësimi i florës dhe faunës së njërës prej zonave, 
prodhimi dhe tregtimin e fidanëve të arrës dhe pyllit, 
ekonomise, transportit, etj si edhe. Transport mallrash per 
vete, per te trete e me qira. Transport nderkombetar mallrash 
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per te trete e me qira.

Matilda Hyseni10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit                Nga: 11/11/2022                Deri: 10/11/2027

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

12. Ortakët DAVIDELO CONTE
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 2.400.000,00                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: ECO BIOMASS
E-Mail: hysenimatilda451@gmail.com  
Telefon:  0683510533 

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

Regjistrimi Fillestar: CN-032681-11-22

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë: 26/11/2022 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=185C7833-25ED-41DD-8A54-0CE37A14C973
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=AEC6956F-1AF8-46ED-87D7-515ACBD27353
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DD039011-DD01-41CA-807F-AF3E58394E4B

