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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) L92216008N

2. Data e Regjistrimit 16/10/2019
3. Emri i Subjektit SOLEX  ENERGY
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 10/10/2019
6. Kohëzgjatja                  Nga: 10/10/2019

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Rruga George W.Bush, Nr.20, dy 
Kullat perballe Parlamentit, Kulla e pare, kati i dyte 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 2,00
9. Objekti i aktivitetit Projektimin, ndertimin, administrimin e centraleve qe 

prodhojne energji elektrike nepermjet energjise diellore 
dhe/ose asaj eolike/eres  si dhe tregtimin e energjise. 
Implementimi dhe menaxhimi i projektit gjenerues te 
energise elektrike nepermjet energjise diellore dhe/ ose 
eolike dhe veprave ndihmese si dhe marrja nga Qeveria 
Shqiptare apo Institucionet e Shtetit Shqiptar i te gjitha 
lejeve dhe licencave te cilat mundesojne zhvillimin e ketij 
aktiviteti ne menyre te qete dhe ne perputhje me kuadrin 
ligjor ne Republiken e Shqiperise. Shoqeria ka te drejte te 
ushtroje çdo lloj aktiviteti te parashikaar nga ligji ne 
perputhje me rregullat e dispozitat ne fuqi. Shoqeria do ta 
ushtroje aktivitetin e saj ne baze te autorizimeve dhe/ose 
lejeve perkatese te leshuara nga organet kompetente te 
fushes. Shoqeria do te mundet te promovoje themelimin ose 
marrjen qofte te drejtperdrejte, qofte jo te drejtperdrejte, te 
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pjesemarrjeve ne fitime, te kuotave ose te pjesemarrjeve ne 
ndermarrje te tjera, shoqerive, konsorciumeve dhe enteve ne 
pergjithesi, te gjitha keto ne menyre instramentale dhe ne 
mase jo mbizoteruese kundrejt veprimtarive te tjera qe 
perbejne objektin shoqeror. Shoqeria do te munde, 
gjithashtu, te kryeje te gjitha veprimtarite e nevojshme ose te 
dobishme per permbushjen e qellimeve shoqerore, nder te 
cilat operacione te paluajtshme, te luajtshme, industriale, 
tregtare dhe financiare, duke perfshire ketu edhe dhenien e 
garancive reale dhe / ose personale, te leshuara ne interesin e 
shoqerise per obligacionet qofte te vetat, qofte te te treteve. 
Te gjitha keto veprimtari duhet te zhvillohen brenda kufijve 
dhe duke respektuar normat qe rregullojne ushtrimin, si edhe 
duke respektuar legjislacionin ne fushen e veprimtarive qe u 
rezervohen te regjistruarve ne kolegje, urdhra ose regjistra 
profesionale, ne menyre te vecante, veprimtarite me natyre 
fmanciare duhet te zhvillohen ne perputhje me ligjet ne fuqi 
ne kete fushe.
Agim Zeqo10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 10/10/2019                Deri: 10/10/2024
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët AgimZeqo
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 75.000,00                Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 1,00
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 75,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
13. Ortakët GerianKuka

13.1 Vlera e kapitalit                Para: 25.000,00                Natyre: 
13.2 Numri i pjesëve 1,00
13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 25,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
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14. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

15. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht

Emri Tregtar: SOLEX  ENERGY
E-Mail: irini.culla@aed.al  
Telefon: 0682010622  

16. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Akti i themelimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)

Regjistrimi Fillestar: CN-368109-10-19

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë: 16/12/2019 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=34838692-C7FD-4B43-934A-9E173CE36B07
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C8C71968-835D-4356-BC24-C0A9A6DD8E69
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=02AA28AE-3980-42D7-8613-C83F482D70F7
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=AA510D72-8E8E-43CE-85B2-EDADA7199F00

