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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) L82124002B

2. Data e Regjistrimit 24/09/2018
3. Emri i Subjektit PRO LIGHT
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 13/08/2018
6. Kohëzgjatja                  Nga: 13/08/2018

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Rruga Brigada VIII, nd.23/H4, 
Njesia Bashkiake NR.5, 1019 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 4,00
9. Objekti i aktivitetit Shoqeria “PRO LIGHT”Sh.p.k. ështëe organizuar ne formen 

e saj juridike si njëshoqëri me pergjegjsi te kufizuar e cila 
ofron sherbime ne fushen e ndriçuesave led dhe ka si objekt 
të veprimtarise së saj: Blerja dhe shitja, importi / eksporti, 
shitja me shumicë dhe pakicë, projektimi dhe krijimi i 
zgjidhjeve origjinale në fushën e ndriçimit, edhe nëpërmjet 
menaxhimit të bizneseve tregtare ose në franshizë, produkte 
dhe shërbime që lidhen me ndriçimin ne pergjithesi, 
industrial, rrugor, urban, artistik dhe dekorativ për mbrenda 
dhe jashte, drejtuar të dy sektorëve publikë dhe privatë; 
Tregtia me shumicë dhe / ose pakicë, instalimi, dhënia në 
përdorim o koncesion, asistenca dhe mirëmbajtja e software 
dhe hardware për menaxhimin e monitorimit dhe shërbimeve 
mbështetëse në distancë në sistemet e të gjitha llojeve; 
Blerja, dhënia dhe shfrytëzimi i markave tregtare, licencave, 
të drejtave të autorit dhe honorareve (royalties), si në 
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Shqipëri ashtu edhe jashtë vendit, si për vete ashtu edhe për 
palët e treta, si dhe ofrimin e shërbimeve dhe asistencës për 
shfrytëzimin më të mirë të markave tregtare, licencat dhe 
patentat e veta dhe / ose të palëve të treta; Aktiviteti i 
përfaqësimit ndermjetesimit, në nivel kombëtar apo 
ndërkombëtar, me referencë të veçantë për sistemet, 
produktet, shërbimet dhe aktivitetet e permendura në pikat e 
mëparshme të objektiti shoqerore, si dhe për produktet ose 
shërbimet direkt ose indirekt të lidhura; Të perfitoje çdo 
forme të financimit, lehtësuar madje, nga institucionet e 
kreditit, banka, shoqeri dhe private, duke pranuar garancite e 
tundshtme te nevojshme dhe / ose të pasurive të patundshme; 
Promovimi dhe pjesemarrja ne mundesi te ndryshme 
investimi qe mund te paraqiten ne cdo sektor te ekonomise 
se vendit, duke u prezantuar si investitor i barabarte me 
subjekte te trete, investitor i vetem ose investitor maxhoritar 
me qellim arritjen e objektivave ekonomike te shoqerise dhe 
pjesemarrjes ne projektet me impakt social qe diktojne rritjen 
ekonomike te vendit dhe standartet e tij te jeteses; Me qellim 
arritjen e objektit te saj, shoqeria me vendim te organit 
kompetent, mund te zoteroje ne menyre te drejtperdrejte apo 
te terthorte pjesemarrje ne shoqeri apo ndermarrje te tjera, 
shqiptare apo te huaja, te cilat kane objekt te njejte, te 
ngjashem apo ndihmes me te. Pjesemarrja ne shoqeri qe per 
llojin e tyre nuk ofrojne pergjegjesi te kufizuar, miratohet 
paraprakisht nga asambleja e ortakeve.   
Franz Gjeluci10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 13/08/2018                Deri: 13/08/2023
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët GurtenPapuli
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 20.000,00                Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 1,00
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 20,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
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13. Ortakët FranzGjeluci
13.1 Vlera e kapitalit                Para: 14.000,00                Natyre: 
13.2 Numri i pjesëve 1,00
13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 14,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)

ACS BALCAN GROUP
               Para: 12.000,00                Natyre: 
1,00

14. Ortakët 
14.1 Vlera e kapitalit
14.2 Numri i pjesëve
14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

12,00
14.4 Komente (nëse ka)

PRO LIGHT
               Para: 54.000,00                Natyre: 
1,00

15. Ortakët 
15.1 Vlera e kapitalit
15.2 Numri i pjesëve
15.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

54,00
15.4 Komente (nëse ka)

16. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

17. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht

Emri Tregtar: PRO LIGHT
E-Mail: admin@expertaconsult.com  
Telefon: 045609609  

18. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Akti i ekspertimit te ekspertit vleresues te licensuar per pagesen e kapitalit ne natyre
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Akti i themelimit
Dokumenti i autorizimit
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera

Regjistrimi Fillestar: CN-941386-09-18

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6947C910-5FAA-4C51-9365-1919E52AB330
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F31E103A-5BCB-4CEA-AE34-1C5F1BC0B262
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5DFC43BD-8EF6-4816-8BE2-691932F42313
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8FCFF103-BC9D-4654-9BFF-CB97147EF623
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F7C897B9-FA79-48C7-B2C9-D4079661BB11
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regjistrimit
16/11/2018 Numri i ceshtjes: CN-002429-11-18

Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 07.11.2018 ku eshte 
vendosur:Miratimin e diskutimit te ortakeve te shoqerise "Pro Light" per likujdim te 
thjeshtezuar te shoqerise, mbeshtetur ne nenin 240 te ligjit nr.9901/2008 per Shoqerite 
Tregtare.Miratimin e diskutimit te ortakeve te shoqerise per emerimin e Z.Franz Gjeluci si 
likujdator te shoqerise. 

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

Datë: 28/12/2018 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9313891F-B4F7-4674-9C6D-2FD40269C6E9
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DB9D10D4-9752-483B-81AF-37EB34C23772
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DB9D10D4-9752-483B-81AF-37EB34C23772
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C1181AA8-D5A2-4139-9776-AAED7D7BEF2B

