
1

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) L92515005Q

2. Data e Regjistrimit 15/01/2019
3. Emri i Subjektit RIEN Investment Group
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 14/01/2019
6. Kohëzgjatja                  Nga: 14/01/2019

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Berat Berat  BERAT Lagjja “ Barrikada “, rruga “ Antipatrea 
“, godina me nr. pasurie 3/105, zona kadastrale nr.8501 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit Ne fushen e ndertimeve, restaurimeve dhe rikonstruksioneve 

te objekteve civile, ushtarake, industriale, tregtare, turistike, 
shendetsore, kulturore, sportive, vepra kullimi dhe vaditje, 
infrastrukture, sherbime komunale dhe urbane ( sherbime 
pastrimi te siperfaqeve urbane) ndertime rrugore e 
hekurudhore. Prodhimin e te gjitha materialeve te ndertimit 
per nevojat e shoqerise dhe tregtimin e tyre me shumice dhe 
pakice. Tregti me shumice dhe pakice, import – eksport i te 
gjitha mallrave si : industriale, hidrosanitare, ushqimore, 
tekstile, elektroshtepiake, te mjeteve te mekanizuara, tregtim 
mineralesh etj. Aktivitete bar – restorant, hoteleri, aktivitete 
bujqesore, blegtorale, pyjore etj. Prodhimin, transmetimin, 
shperndarjen dhe shitjen e nergjise elektrike. Punime pyjore, 
shfrytezimi i lendes drusore, grumbullim dhe tregtimi 
bimeve medicinale, organizim i gjuetive turistike, sistemim e 
mirembajtje kullote. Çdo veprimtari tjeter te lejuar nga ligji. 
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Me qellim realizimin e objektit te shoqerise , shoqeria mund 
te kryeje operacione tregtare , me pasuri te luajtshme dhe te 
paluajtshme, si dhe te administroje, te bleje dhe te shese ose 
te lere me qira ndermarrje ose dege ndermarrjesh, si dhe te 
kete interesa dhe pjesemarrje ne shoqeri, konsorciume, te 
themeluara ose ne themelim e siper qe kane objekt analog 
ose te ngjashem me te vetin dhe sidoqofte funksional per 
arritjen e qellimeve te shoqerise
Enka Merko10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 14/01/2019                Deri: 14/01/2024
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët EnkaMerko
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 100.000,00                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: RIEN Investment Group
E-Mail: enka.k.merko@gmail.com  
Fax: 0697044570

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

Regjistrimi Fillestar: CN-063761-01-19

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0797AE38-B570-421C-A1C4-193E944AED67
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D4F9B158-89B5-4C12-8F80-ABB8196C81A1
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=22EF017C-8F63-46E5-B094-ECC0307C1D9B
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Datë: 05/04/2019 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)


