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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) L71529026M

2. Data e Regjistrimit 29/03/2017
3. Emri i Subjektit GLOBAL TECHNICAL MECHANICS
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 28/03/2017
6. Kohëzgjatja                  Nga: 28/03/2017

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri
Tirane Tirane  TIRANE Rruga e Kavajes,Prane Njesise 
Bashkiake nr 6, ish Kombinati i Tekstileve, Sheshi Ali 
Kelmendi, Godina nr 6 
3.000.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit Shoqëria do të ushtrojë veprimtarinë si më poshtë. Kontroll i 

mjeteve motorrike dhe i pjeseve te kembimit te tyre. 
Homoligimi, verifikimi i perputhshmerise me tipin e 
homologuar. Import – Eksport, tregtim automjetesh te 
ndryshme, gomave dhe pjeseve te kembimit per automjetet, 
makinerive te ndryshme dhe mjeteve te punes. Transport 
rrugor nderkombetar mallrash per te trete e me qera. Për të 
vetmin qëllim të arritjes së objektit të lartpërmendur, 
shoqëria mund të blejë interesa, aksione, pjesëmarrje të 
kapitalit në shoqeri të tjera, konsorciume ose  kompani të 
cilat kanë objekte të ngjashëm apo analogë me të vetin dhe të 
kryejë të gjitha veprimet komerciale, industriale, financiare. 
Në veçanti, shoqëria, mund të marrë në pronësi, uzufrukt ose 
qera, kompani ose degë kompanish që operojnë në fushën e 
një ose më shumë prej veprimtarive të mësipërme. 
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Gjithmonë, për të vetmin qëllim të arritjes së objektit të 
lartpërmendur, shoqëria mundet gjithashtu të japë garanci, 
garanci mbi kreditë dhe depozitat, të lerë peng të mira dhe 
vlera të tundshme, të vendosë garanci hipotekore mbi të 
mirat e patundshme dhe të tundshme të regjistruara dhe të 
vendosë në përgjithësi çdo garanci të mundshme reale dhe 
personale. Sherbime ne fushen e Aviacionit Civil dhe ne 
fushen e ndertimit, perfshire por pa u kufizuar ne: Planiflkim 
te punimeve aeroportuale. Operim dhe menaxhim  
aeroportual. Siguria ajrore dhe siguria ne fluturim. Proçeset 
pergatitore per çertifikimin e aeroporteve. Manualet 
aeroportuale. Pergatitje e planit mjedisor dhe te zhurmave 
krijuar ne aviacionin Civil. Ndertim te pistes se fluturimit, 
zones levizese midis pistes dhe platformes se parkimit te 
avioneve. Menaxhimi i linjave ajrore dhe personel 
profesionist per menaxhim  operacional aeroportual. 
Menaxhim  ne perputhje me A- CDM System ( Aircraft 
Collaborative Decission Making). Sistemi i menaxhimit 
aeroportual A- CDM. Programi i kualitetit dhe ruajtjes se 
cilesise se aeroportit. Ekspertize ne proçeset e investigimit te 
incidenteve dhe aksidenteve ne fushen e aviacionit  civil. 
Ekspertize ne fushen rregullatore te aviacionit Civil, etj. 
Ndertime te ndryshme. Projektim, ndertim dhe zbatim i 
objekteve civile, ekonomike, social kulturore, shteterore dhe 
private. Ndertimin e çdo godine, qendre biznesi, hotele, bar-
restorante, parking, komplekse turistike etj. Rikonstruksione 
te objekteve te ndryshme. Ndertim, asfaltim rrugesh. Kryerja 
e investimeve te ndryshme ne sektoret e ndertimit, rruge, ura, 
nenkalime, mbikalime, vepra arti te medha dhe te vogla, 
autostrada, trase, porte, aeroporte, hekurudha, diga, tunele 
etj. 
Ridgers Mema10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 28/03/2017                Deri: 28/03/2022
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët RidgersMema
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 3.000.000,00                Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 1,00



3

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: GLOBAL TECHNICAL MECHANICS
E-Mail: ridgersmema@gmail.com  
Telefon: 0692020805  

15. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)

Regjistrimi Fillestar: CN-215781-03-17

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

07/11/2018 Numri i ceshtjes: CN-999382-11-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi I vendimit, date 05.11.2018 per ndryshim objekti.
E-Mail ishte            ("")          u be            ("ridgersmema@gmail.com")         
Objekti ishte            ("Shoqëria do të ushtrojë veprimtarinë si më poshtë: Kontroll i 
mjeteve motorrike dhe i pjeseve te kembimit te tyre. Homoligimi, Verifikimi i 
perputhshmerise me tipin e homologuar. Import – Eksport, tregtim automjetesh te 
ndryshme, gomave dhe pjeseve te kembimit per automjetet, makinerive te ndryshme dhe 
mjeteve te punes. Transport rrugor nderkombetar mallrash per te trete e me qera. Për të 
vetmin qëllim të arritjes së objektit të lartpërmendur, shoqëria mund të blejë interesa, 
aksione, pjesëmarrje të kapitalit në shoqeri të tjera, konsorciume ose  kompani të cilat 
kanë objekte të ngjashëm apo analogë me të vetin dhe të kryejë të gjitha veprimet 
komerciale, industriale, financiare. Në veçanti, shoqëria, mund të marrë në pronësi, 
uzufrukt ose qera, kompani ose degë kompanish që operojnë në fushën e një ose më shumë 
prej veprimtarive të mësipërme. Gjithmonë, për të vetmin qëllim të arritjes së objektit të 
lartpërmendur, shoqëria mundet gjithashtu të japë garanci, garanci mbi kreditë dhe 
depozitat, të lerë peng të mira dhe vlera të tundshme, të vendosë garanci hipotekore mbi të 
mirat e patundshme dhe të tundshme të regjistruara dhe të vendosë në përgjithësi çdo 
garanci të mundshme reale dhe personale.  ")          u be            ("Shoqëria do të ushtrojë 
veprimtarinë si më poshtë. Kontroll i mjeteve motorrike dhe i pjeseve te kembimit te 
tyre. Homoligimi, verifikimi i perputhshmerise me tipin e homologuar. Import – 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=37C2440C-E92E-45FF-A410-DC880906BC38
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Eksport, tregtim automjetesh te ndryshme, gomave dhe pjeseve te kembimit per 
automjetet, makinerive te ndryshme dhe mjeteve te punes. Transport rrugor 
nderkombetar mallrash per te trete e me qera. Për të vetmin qëllim të arritjes së 
objektit të lartpërmendur, shoqëria mund të blejë interesa, aksione, pjesëmarrje të 
kapitalit në shoqeri të tjera, konsorciume ose  kompani të cilat kanë objekte të 
ngjashëm apo analogë me të vetin dhe të kryejë të gjitha veprimet komerciale, 
industriale, financiare. Në veçanti, shoqëria, mund të marrë në pronësi, uzufrukt ose 
qera, kompani ose degë kompanish që operojnë në fushën e një ose më shumë prej 
veprimtarive të mësipërme. Gjithmonë, për të vetmin qëllim të arritjes së objektit të 
lartpërmendur, shoqëria mundet gjithashtu të japë garanci, garanci mbi kreditë dhe 
depozitat, të lerë peng të mira dhe vlera të tundshme, të vendosë garanci hipotekore 
mbi të mirat e patundshme dhe të tundshme të regjistruara dhe të vendosë në 
përgjithësi çdo garanci të mundshme reale dhe personale. Sherbime ne fushen e 
Aviacionit Civil dhe ne fushen e ndertimit, perfshire por pa u kufizuar ne: Planiflkim 
te punimeve aeroportuale. Operim dhe menaxhim  aeroportual. Siguria ajrore dhe 
siguria ne fluturim. Proçeset pergatitore per çertifikimin e aeroporteve. Manualet 
aeroportuale. Pergatitje e planit mjedisor dhe te zhurmave krijuar ne aviacionin 
Civil. Ndertim te pistes se fluturimit, zones levizese midis pistes dhe platformes se 
parkimit te avioneve. Menaxhimi i linjave ajrore dhe personel profesionist per 
menaxhim  operacional aeroportual. Menaxhim  ne perputhje me A- CDM System ( 
Aircraft Collaborative Decission Making). Sistemi i menaxhimit aeroportual A- 
CDM. Programi i kualitetit dhe ruajtjes se cilesise se aeroportit. Ekspertize ne 
proçeset e investigimit te incidenteve dhe aksidenteve ne fushen e aviacionit  civil. 
Ekspertize ne fushen rregullatore te aviacionit Civil, etj. Ndertime te ndryshme. 
Projektim, ndertim dhe zbatim i objekteve civile, ekonomike, social kulturore, 
shteterore dhe private. Ndertimin e çdo godine, qendre biznesi, hotele, bar-
restorante, parking, komplekse turistike etj. Rikonstruksione te objekteve te 
ndryshme. Ndertim, asfaltim rrugesh. Kryerja e investimeve te ndryshme ne sektoret 
e ndertimit, rruge, ura, nenkalime, mbikalime, vepra arti te medha dhe te vogla, 
autostrada, trase, porte, aeroporte, hekurudha, diga, tunele etj. ")         

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 
paguar)
Dokumenti i autorizimit

21/11/2018 Numri i ceshtjes: CN-014083-11-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të Asamblesë së Përgjithshme datë 
19.11.2018, ku është vendosur: Ndryshimi i adresës kryesore të Shoqërisë.

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A29EAFA9-6B4D-4252-9F13-1869D5781996
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E29759E3-0533-4709-8BC6-523D61067E78
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E29759E3-0533-4709-8BC6-523D61067E78
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A836617B-C25E-4015-8DA6-60EB7B88660A
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         
Rruga e Kavajes,Prane Njesise Bashkiake nr 6, ish Kombinati i Tekstileve, Sheshi Ali 
Kelmendi, Godina nr 6;         "
eshte Hequr Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         Njësia 
Bashkiake 2,  Rruga Luigj Gurakuqi, Godina  Nr. 3, kati i parë;         "

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme

14/12/2018 Numri i ceshtjes: CN-034913-12-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 19.11.2018, ku eshte vendosur, 
miratimi i statutit te ndryshuar te shoqerise. Depozitimi i statutit te shoqerise date 
19.11.2018.

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 
paguar)
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

Datë: 12/01/2019 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=189E8530-76B2-4CFB-BAC3-3F9AB7746427
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8DB2CA39-6B46-4D61-817F-C59D03C49C9D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8DB2CA39-6B46-4D61-817F-C59D03C49C9D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8E0662CE-1DD5-4B35-A427-EB8A96B28203
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A027C661-1AC5-43D8-9BC4-1E06B6EBC1F1
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A027C661-1AC5-43D8-9BC4-1E06B6EBC1F1
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=25BF71E7-B180-4986-8E69-2214AC88C38B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BCBAFA29-7640-4CA9-8DDF-5FACC817B26C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2669E870-1A01-434D-9098-A64098DF8889

