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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) L81818026N

2. Data e Regjistrimit 18/06/2018
3. Emri i Subjektit ReNRGY Trading Group
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 11/06/2018
6. Kohëzgjatja                  Nga: 11/06/2018
7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Rruga Dervish Hima, Nr. 1, Kati 1 

100.000,008. Kapitali
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 3,00

9. Objekti i aktivitetit Import, eksport, shitblerje, tregtim dhe furnizim me shumice 
dhe pakice te energjise elektrike, gazit, dhe certifikatave te 
gjelberta dhe gazit, brenda dhe jashte vendit. Krijimi i 
sistemeve elektroenengjitike dhe prodhim energjise elektrike 
nepermjet te gjitha formave, perfshire por pa u kufizuar 
nepermjet sistemeve te paneleve diellore, mullinjve te eres, 
hidrocentraleve mbi burimet hidrike te lejuara nga organet 
kompetente, ndertimi i liqeneve artificiale, mbi basene ujore, 
me qellim prodhim dhe shitblerje energjie, termocentraleve, 
nepermjet koncesionit, partneritetit publik-privat, apo ndonje 
forme tjeter te parashikuar nga ligji per te ushtruar kete 
aktivitet. Ndertim, projektim, zbatim te te gjitha linjave dhe 
sistemeve te interkonjeksionit per percjelljen e energjise 
elektrike. Realizimin e projekteve koncesionare dhe/ose 
partneritet publik-privat me institucione te pushtetit qendror 
dhe autoritetet vendore, ne fusha te ndryshme, per vete apo 
per persona te trete, perfshire ketu edhe asistencen dhe 
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konsulencen teknike, ligjore, financiare, fiskale kundrejt 
shoqerive tregtare dhe/ose institucioneve publike ne kryerjen 
e procedurave koncesionare dhe/ose partneriteteve publike-
private ne cdo sektor apo edhe kundrejt paleve te tjera 
financiare, tregtare, apo te tjera. Ofrimin e sherbimeve te 
ndermjetesimit te marreveshjeve mes shoqerive tregtare 
(shqiptare dhe te huaja). Pjesemarrje ne shoqeri, ortakeri apo 
shoqeri te thjeshta (konsorcium dhe joint venture) nepermjet 
zoterimit te kuotave/aksioneve, pjeseve te fitimit si dhe 
kryerja e investimeve ne shoqeri shqiptare dhe te huaja, 
menaxhimi dhe drejtimi i shoqerive dhe asistenca ne 
veprimtarine e tyre. Ne pergjithesi, kryerjen e çdo 
veprimtarie tregtare, industriale apo transaksioni me pasurite 
e luajtshme dhe te paluajtshme qe lidhen me objektin e 
lartpermendur te shoqerise. Shoqeria mund te kryeje 
gjithashtu te gjitha operacionet e tjera tregtare, industriale, te 
luajtshme, te paluajtshme si edhe financiare (kjo e fundit 
gjithsesi jo ne nje forme mbizoteruese dhe jo per publikun) 
qe do te konsiderohen te nevojshme vetem per qellimin e 
arritjeve te objektit te shoqerise si me siper, duke perfshire 
dhenien e dorezanive dhe garancive, perfshire ato te 
paluajtshme, kundrejt çdokujt per te garantuar detyrimet 
edhe te nje pale te trete. 
Marsel Skëndaj10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 11/06/2018                Deri: 11/06/2023
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët GjergjSkëndaj
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 30.000,00                Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 1,00
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 30,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
13. Ortakët MarselSkëndaj

13.1 Vlera e kapitalit                Para: 15.000,00                Natyre: 
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13.2 Numri i pjesëve 1,00
13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 15,00

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

AS Venture Capital
               Para: 55.000,00                Natyre: 
1,00

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

55,00
14.4 Komente (nëse ka)

15. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

16. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht
Emri Tregtar: ReNRGY Trading Group
Telefon: 045600008  

17. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Akti i themelimit
Dokumenti i autorizimit
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-818063-06-18

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

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

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0A18DA23-D76E-4DBC-87DD-0F802757741B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3E90691D-80BE-4EBA-8DFD-36CEF308F522
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E83696C0-B405-4ED1-BA7E-48E38D404450
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=570EAD94-6A44-480D-83CF-783176E55D06

