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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) L92621601H

2. Data e Regjistrimit 21/02/2019
3. Emri i Subjektit ALGES KONSTRUKSION
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 13/02/2019
6. Kohëzgjatja                  Nga: 13/02/201913/02/2029

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri
Gjirokaster Gjirokaster  GJIROKASTER Ish SMT, rruga 
nacionale Gjirokaster-Kakavije, godina 1 kateshe, nr. pasurie 
24/36, ZK 8543 
1.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 2,00
9. Objekti i aktivitetit Ndertim montim, zbatim e rikostruksion te godinave te te 

gjitha llojeve, rruge te cdo kategorie, autostrada, mbikalime, 
hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale, punime 
nentokesore, ura e vepra arti, ujesjellesa, gazsjellesa, 
vajsjellesa, vepra kullimi e vaditje, ndertime hidroteknike, 
mbrojtje lumore, sistemime hidraulike e bonifikime, barriera 
dhe mbrojtje lumore diga, damba, tunele. Ndertime stacione 
elektrike, linja te tensionit te larte, te ulet e te mesem dhe 
shperndarjen e energjise. Ndertim idrosanitare, kuzhina, 
lavanteri e mirembajtjen e tyre. Impjante ngritese 
transportuese. Ndertime parafabrikat, beton arme, struktura 
metalike e druri. Impjante teknologjike, termike e 
kondicinimi.  Ndertime te Impjanteve te  linja telefonie dhe 
tekomunikacioni. Impjante te brendshme eletrike, telefonike, 
radiotelefoni etj. Impjante te sinjalistikes rrugore te trafikut, 
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sinjalistika rrugore jo ndricuese. Investime ne ndertime 
civile, pallate, ne ndertim turistike. Hapjen e agjensive 
imobilare. Transport mallrash e udhetaresh e pika servisi per 
automjetet. Import-eksport sipas legjislacionit. Ndermarje 
ndertimi per vete dhe per te trete ne kryrjen e veprimtarive 
ndertimore, ndertime civile, industriale, bujqesore, turistike 
dhe kompletimi me instalimet elektrike, elektronike etj. qe 
lidhen me to. Vleresim te pasurive te paluajtshme dhe 
objekteve industrial. Në këtë kuadër, Shoqëria ka të drejtë të 
kryejë të gjitha dhe çdo aktivitet të nevojshëm për realizimin 
e objektit të saj. 
Elton Dosku10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 13/02/2019                Deri: 31/12/2020
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët AgronAhmetaj
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 500,00                Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 1,00
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 50,00

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

13.1 Vlera e kapitalit                Para: 500,00                Natyre: 
13.2 Numri i pjesëve 1,00
13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 50,00

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

15. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht

Emri Tregtar: ALGES  KONSTRUKSION
Web site: www.algeskonstruksion.ltd@gmail.com
E-Mail: algeskonstruksion.ltd@gmail.com  
Telefon: 0696321939  
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16. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)

Regjistrimi Fillestar: CN-109997-02-19

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

13/03/2019 Numri i ceshtjes: CN-130513-03-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses , date  12.03.2019 ku eshte vendosur: 
Pushim i Perkohshem i Aktivitetit pa afat nga data 12.03.2019.
Statusit ishte            ("Aktiv")          u be            ("Pezulluar")         

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

01/08/2019 Numri i ceshtjes: CN-295624-07-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kërkesës, datë 31.07.2019 ku është vendosur: 
Aktivizim i Aktivitetit nga data 31.07.2019.
Statusit ishte            ("Pezulluar")          u be            ("Aktiv")         

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Kerkesa per heqje nga statusi i " pezulluar"

Datë: 19/12/2019 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A8FE96A2-96C4-4615-811F-396A5DDD48A6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B1EEC48F-78B2-404D-8985-AC9EE5885B7B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=11A8616D-552B-4A3E-896E-57A2861CF86C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=539E1AD3-AA0D-49C3-8839-687C2B372F8D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=10FB1FF5-4538-4C9F-97EA-8FCB3D8B2680

