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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) L81501046C

2. Data e Regjistrimit 01/03/2018
3. Emri i Subjektit RED GROUP
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 26/02/2018
6. Kohëzgjatja                  Nga: 26/02/2018

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri
Tirane  Farke FARKE Qendra Tregtare Tirana East Gate 
(TEG), Kati 0, Hyrja Portokalli, Rruga Nacionale Tiranë - 
Elbasan 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit 1. Kerkim shfrytezim, nxjerrje perpunim, dhe tregtim te 

mineraleve te ndryshme, si: krom, baker, dhe nenprodukteve 
te tyre. 2. Importim dhe Eksportim te ketyre mineraleve. 3. 
Tregtim, magazinim dhe perdorim te lendeve plasese me 
qellim nxjerrjen e mineraleve. 4. Transportim i mallrave te 
ndryshem 5. Importimi dhe eksportimi i artikujve te 
ndryshem industriale, ushqimore, tekstile, konfeksione, 
makineri e pjese nderrimi, makineri e vegla bujqesore, 
automjete dhe pjese kembimi te tyre, kimikate te ndryshme, 
detergjente, lende petrokimike, plehra kimike, mallra te 
ndryshem per bujqesi, minerale te zeza dhe me ngjyre, 
mermere e prodhime mermeri, paisje dhe makineri elektrike 
dhe elektronike, makineri optike dhe laborike. 6. Studimi, 
projektimi, financimi, ndertimi, menaxhimi i ndertime civile, 
ekonomike, social-kulturore dhe industriale, ushtarake, 
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tregtare, shtepi banimi, infrastrukture, rruge, ura, kanalizime 
dhe ujesjellesa, parqe industriale, aeroportuale etj. 7. 
Investime ne turizem, hapje dhe shfrytezim hotelesh, 
motelesh, bar-kafe, restorantesh, diskotekash, qendrash 
pushimi dhe kurative ne fushen e turizmit ne pergjithesi. 8. 
Investime dhe ndertime ne Hidrocentrale dhe termocentrale 
te te gjithe llojeve dhe dimensioneve. 9. Agjensi dhe aktivitet 
imobiliar te pasurive te paluajteshme si dhe te pasurive te 
luajteshme. 10. Veprimtari komisionere, ndermjetesimi, 
perfaqesimi, konsulence. 11. Aktivitet ne fushen e transportit 
te mallrave dhe pasagjereve me mjetet e vete shoqerise ose 
per llogari te te treteve, agjensi turistike. 12. Hyrja ne 
tratativa dhe biznese me shoqeri te tjera qe kane te njejtin 
objekt veprimtarie. 13. Krijimi, blerja, financimi, investimi, 
hyrja ne marredhenie te ndryshme me te tretet, kryerja e 
sipermarrjeve dhe projekteve, ofrimi i sherbimeve dhe 
asistences se te gjitha llojeve, personave fizike dhe juridike, 
perfshi sherbimet menaxhuese, keshilluese, planifikuese, 
financiare, turistike, teknike, administrative. 14. Kryerja e 
sherbimeve per vete dhe per te trete, rikonstruksione per vete 
dhe te trete, prodhimi i materialeve te ndertimit dhe tregtimi i 
tyre me shumice dhe pakice. 15. Kerkimi, analizimi dhe 
perzgjedhja e personelit tekniko-administrativ. Punesimi i 
personelit te kualifikuar dhe venia ne dispozicion te 
kompanive nderkombetare. Konsulence juridike me 
kontraktoret e huaj ne trajtimin e ligjeve shqiptare apo 
ceshtje te ndryshme ligjore. Konsulence me kontraktoret e 
huaj ne kerkimin e personelit lokal tekniko-adrninistrativ dhe 
venia ne dispozicionin te kontraktoreve. Konsulence me 
kontraktore te huaj dhe vendas per tenderimin e projekteve 
me financim te huaj. 16. Komisioniere per bisnese te 
ndryshme. 17. Agjensi Turistike dhe sherbime aeroportuale. 
18. Biletari dhe sherbime. Shoqeria kryen cdo lloj 
veprimtarie te dobishme per arritjen e objektit te saj, duke 
perfshire edhe pjesmarrje ne kuota dhe aksione ne shoqeri 
dhe ndermarrje te tjera.   
Redi Sata10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 26/02/2018                Deri: 26/02/2023
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
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11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
12. Ortakët RediSata

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 Tirane Tirane  TIRANE Rruga Dervish Hima, Nr.Pasurie 
6/408-N10, Zone Kadastrale 8160, Vol.40, f.81 

14. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht
Emri Tregtar: RED GROUP
Telefon: 0692033962  

15. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
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)
Akti i themelimit

Regjistrimi Fillestar: CN-683983-02-18

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

07/09/2018 Numri i ceshtjes: CN-928382-09-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi I vendimit, date 04.09.2018 per hapje adrese 
dytesore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         
Rruga Dervish Hima, Nr.Pasurie 6/408-N10, Zone Kadastrale 8160, Vol.40, f.81;         
"

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

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1F958B9E-9C68-4044-8A8F-368D3826E194
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0FF17EC0-D996-4044-99C3-B3A120FEA99D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3420E0CB-33BD-41C9-9F70-B431A96664A8
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=09C9B600-BFE1-42D1-9DEF-7D52C19B2D11
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B96984F5-37FC-4B39-A158-F70F58161750
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paguar)

Datë: 30/12/2018 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B96984F5-37FC-4B39-A158-F70F58161750

