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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) L91308053P

2. Data e Regjistrimit 08/01/2019
3. Emri i Subjektit Geo-Eng
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 08/01/2019
6. Kohëzgjatja                  Nga: 08/01/2019

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Rruga e Bogdaneve, Pallati 32, 
Apartamenti 8/3. 
1.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit Shoqeria do te kryeje aktivitetin e meposhtem (vetem nese 

eshte i percaktuar): Ne fushen e Sizmologjise lnxhinierike: 
Studime/vleresime te sizmologjise inxhinienke per 
klasifikimin gjeosizmik te trojeve. Studime vleresime 
gjeologo-sizmike per trojet ku ndertohen objekte civile, 
sociale e kulturore. Studime/vleresime te sizmologjise 
inxhinierike per trojet ku ndertohen objekte te infrastruktures 
rrugore dhe hekurudhore te te gjitha llojeve, ura, tunele, 
viadukte. Per troje ku ndertohen objekte komplekse si 
hidrocentrale (per cdo fuqi te instaluar), termocentrale, porte, 
aeroporte, tunele per vepra hidroteknike, bazamente per 
ngarkesa te medha e objekte industriale. Studime/vleresime 
te sizmologjise inxhinierike per troje e shpate me 
qendrueshmeri te ulet dhe per troje ndertimore te shkrifta me 
mundesi lengezimi. Studime te rrezikut sizmik ne nivel 
rajonal (mikrozonime sizmike) e ne nivel kombetar (hartat 
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kombetare te rrezikut sizmik).

Llambro Duni10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit                Nga: 08/01/2019                Deri: 08/01/2024

11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët LlambroDuni
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 1.000,00                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: Geo-Eng
E-Mail: llduni@hotmail.com  
Telefon: 0682204662  

15. Statusi: Aktiv
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)

Regjistrimi Fillestar: CN-055540-01-19

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë: 30/03/2019 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A09D75FB-9E70-4CFB-A6BD-2FB77CEBD2B2
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DC8E38E5-3E0E-41B5-91B5-B7B34EC310FA

