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EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË 
DHËNAT E SUBJEKTIT “SHOQËRI AKSIONARE”

GJENDJA E REGJISTRIMIT 

1. Numri unik i identifikimit të subjektit 
(NUIS)

L97209204O

2. Data e Regjistrimit 09/10/2019

3. Emri i Subjektit AULONA INVESTMENTS

4. Forma ligjore Shoqëri Aksionare

5. Data e themelimit 16/09/2019

6. Kohëzgjatja                  Nga: 16/09/2019      Deri: 

7. Zyra qëndrore e shoqërisë në Shqipëri Vlore Vlore  VLORE Rruga Dush Strati, Lagjja Pavarësia, 
Nr.84, Vlorë 

8. Kapitali 3.500.000,00

9. Vlera e kapitalit të shlyer: 3500000.0000

3.500,0010. Numri i aksioneve:

10.1 Vlera nominale: 1.000,00
të zakonshme me përparësi me të drejte 

vote
pa të drejte 
vote

11. Kategoritë e aksioneve të shoqërisë

11.1 Numri për secilën kategori

12. Objekti i aktivitetit: Pjesëmarrje ne investimet industriale dhe tregtare, si  dhe në 
aktivitete te ndryshme financiare, tregtare e industriale. Investimi, 
ndërtimi, zhvillimi dhe shfrytëzimi i veprave të ndryshme të 
prodhimit të energjisë nga çdo burim si dhe shitja e energjisë. 
Veprimtari në fushën e ndërtimit dhe të investimeve për ndërtim. 
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Ndërtime civile, publike, kulturore, sportive, ujësjellësash e 
kanalizime , prodhime materialesh ndërtimi, ndërtime rrugësh etj. 
Ndërtim e shfrytëzim të linjave inerte dhe prodhimi i materialeve 
inerte. Ndërtime banesash, hotelesh, fshatra turistike. Veprimtari në 
fushën minerare. Projektim , ndërtim, prodhim e shfrytëzim të 
karrierave e gëlqerorëve. Ngritja dhe shfrytëzimi i linjave dhe 
reparteve për prodhime të ndryshme. Import-Eksport me shumicë e 
pakicë të mallrave të ndryshëm. Blerja, shitja marrja/dhënia me 
qira e pasurive te paluajthsme. Marja dhe/ose  dhënia e huave si 
dhe vendosja e hipotekave, pengjeve, barrave siguruese për të 
siguruar huatë e Shoqerisë ose palëve të treat. Konsulencë tregtare 
e marketing në fushën e industries, tregtisë, investimevedhe të 
programeve për zhvillim. Marketingu dhe shpërndarja e 
prodhimeve të saj.Pjesmarrja në shoqëri ekzistuese ose që do të 
krijohen në të ardhmen me qëllime të njëjta apo të ngjashme. Për 
përmbushjen e objektivave të shoqërisë, Shoqëria mund të kryejë të 
gjitha operacionet tregtare, financiare, të luajtshme e të paluajtshme 
që janë të përshtatshme, mund të zotërojë e të transferojë dhe të 
gjitha kuotat e pjesmarrjes në shoqëri, sipërmarrje, shoqata e 
konsorciume me aktivitet të njëjtë apo të ngjashëm.

13. Sistemi i administrimit  me një nivel         me dy nivele

Hamet Rapaj14. Administratori/ët

14.1 Afati i emërimit                Nga :  16/09/2019 Deri : 16/09/2022
15. Procedura e emërimit nëse ndryshon 

nga parashikimet ligjore.
15.1 Kufizimet e kompetencave (nëse 

ka).
Hamet Rapaj

Anetar

16. Anëtarët e Këshillit të Administrimit 
(plotësohet nëse është Sh.a me një 
nivel)

16.1 Kryetar/anëtar
16.2 Afati i emërimit Nga : 16/09/2019 Deri : 16/09/2022

Po
Jo

17. Anëtar i Pavarur
17.1  Përfaqësues i Punëmarrësve
17.2  Kushtet e pjesëmarrjes

18. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore.

19. Anëtarët e Këshillit të Administrimit 
(plotësohet nëse është Sh.a me një 
nivel)

Klement Zotaj
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Anetar19.1 Kryetar/anëtar
19.2 Afati i emërimit

Nga : 16/09/2019 Deri : 16/09/2022
Po
Jo

20. Anëtar i Pavarur
20.1  Përfaqësues i Punëmarrësve
20.2  Kushtet e pjesëmarrjes

21. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore.

AHMED WAQAS MOHSIN SHAH

Anetar

22. Anëtarët e Këshillit të Administrimit 
(plotësohet nëse është Sh.a me një 
nivel)

22.1 Kryetar/anëtar
22.2 Afati i emërimit Nga : 16/09/2019 Deri : 16/09/2022

Po
Jo

23. Anëtar i Pavarur
23.1  Përfaqësues i Punëmarrësve
23.2  Kushtet e pjesëmarrjes

24. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore.

 HOLLY & ENDI AUDITING25.  Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
25.1  Afati i emërimit Nga : 16/09/2019 Deri : 

AULONA  CONSTRUZION  2007
Me te drejte vote               : 3500.0000
Pa te drejte vote               : 

26. Aksionarët 

26.1 Numri i Aksioneve 

26.2 Përqindja e pjesëmarrjes 100,00

27. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

28. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht Emri Tregtar: AULONA INVESTMENTS
E-Mail: hametrapaj24@gmail.com  
Telefon: 0692605528  

29. Statusi: Aktiv

Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Dokumenti i vlefshem i identifikimit te administratoreve 
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Aplikim per regjistrimin fillestar te shoqerise anonime

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0E843A9D-0231-40AA-80E2-3066031FA58A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=232DC8EB-DC56-417A-B0A7-6CF4FFF2BB1F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A6054481-1DD1-41D7-BC7E-DC77D785D9DA
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=29FC77BB-885D-4CE8-93C9-DCCC061334A0
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Regjistrimi Fillestar: CN-361126-10-19

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë           :12/12/2019
     __________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)


