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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) M24715801N

2. Data e Regjistrimit 15/11/2022
3. Emri i Subjektit SKYLINE BUILDERS
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 13/11/2022
6. Kohëzgjatja                  Nga: 13/11/2022

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Vlore Sarande  SARANDE Lagjja nr.4, rruga Mitat Hoxha, 
Pasuria nr.23/285-2, pallati nr.19, kati 2, Bashkia Sarande. 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit Kryerjen e veprimtarise ne fushen e ndertimit, studimit, 

projektimit, mbykqyrjes kolaudimit  te objekteve te 
ndryshme civile dhe Industriale. Ndertimin, prishjen dhe 
rikonstruksionin e godinave civile, objektet industriale, 
centraleve te ndryshem , objektet turistike, objektet me 
qellim agroturizmin, objektet e kultit, rrjetet inxhinierike etj. 
Punime, germime, ndertime e rikonstruksione ne objekte 
civile dhe industriale. Projektim supervizim dhe zbatimin e 
projekteve, dhenien e konsulences, asistences teknike dhe 
kryerjen e sherbimeve ne lidhje me veprimtarite e 
mesiperme. Projektim dhe Instalim i impianteve elektrike, 
teknollogjike, termike, hidrike, te ventilimit ftohje-ngrohjes 
(kondicionimit), fumizimit me gaz, i impianteve ngritese dhe 
transportuese (ashensore,shkallelevizese, transportues).  
Mariol Cjapi10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 13/11/2022                Deri: 13/11/2027
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët MariolCjapi
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12.1 Vlera e kapitalit                Para: 100.000,00                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: SKYLINE BUILDERS
E-Mail: mariolcjapi@gmail.com  
Telefon:  0697594356 

15. 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-033013-11-22

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=962C5819-F107-4C0C-A310-27C5B947ED3C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C2CE8450-9C20-46F9-805C-4C1F6C7284F7
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8490341D-3415-46D8-B37B-A7430620146B

