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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) M01511032G

2. Data e Regjistrimit 11/03/2020
3. Emri i Subjektit GKG Termo Konstuksion
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 10/03/2020
6. Kohëzgjatja                  Nga: 10/03/2020

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane  Kashar YZBERISH Unaza e Re, Rruga ''Teodor 
Keko'', zona kadastrale 3866, nr. i pasurise 301/57, Yzberisht 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit Ne fushen e ndertimit shoqeria do te kryeje: Studimin, 

projektimin, sipermarrjen zbatuese dhe/ose investimin, per 
realizimin me fonde publike dhe/ose jopublike te veprave 
publike dhe/ose private si: ndertimin e ndertesave publike 
dhe private, rrugeve, urave, tuneleve, mbikalimeve e 
nenkalimeve, autostradave, traseve hekurudhore, dhe te 
gjitha veprave te tjera madhore, ujesjellesave, linjave 
mbitokesore dhe nentokesore per energjine dhe 
telekomunikacionet, ndertimin dhe rehabilitimin e veprave 
ujitese, centralet, objektet turistike, objektet ushtarake, 
objektet e kultit, rrjetet inxhinierike, portet, aeroportet 
objektet industriale, te gjitha restaurimet ne pergjithesi, 
rikonstruksione te veprave te artit, montimet e 
konstruksioneve metalike; Ne fushen e tregetise shoqeria do 
te kryeje: Tregtimin dhe import-eksportin me shumice e 
pakice, te te gjitha mallrave me ose pa akcize, duke perfshire 
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por pa u kufizuar ne industriale, ushqimore, mjekesore, 
bujqesore, blegtorale, elektroshtepiake, te ndertimit 
(hidrosanitare, elektrike, mobileri), te mjeteve kryesore dhe 
ndihmese te prodhimit, te makinerive, te te gjitha 
mineraleve, te lendes drusore, te lendeve te para dhe te 
perpunuara per procesin e prodhimit; tregtimin e pasurive te 
luajtshme e te paluajtshme shitblerjen e tokes, tregtimin e 
mallrave te gatshme e gjysem te gatshme; etj; tregtimin me 
pakice te naftes, gazit natyror dhe nenprodukteve te tyre; 
ushtrimi i aktivitetit te bar- bufe-restorant, dhe njesive te 
tjera te tregtimit te pijeve alkolike dhe produkteve ushqimore 
te gatshme dhe gjysem te gatshme. Shitje-Blerje te 
objekteve, godinave, apartamenteve dhe cdo pasuri tjeter e 
paluajtshme. Ne fushen e minierave shoqeria do te kryeje: 
Studimin, zbulimin, projektimin, konsulencen, sipermarrjen 
zbatuese dhe/ose investimin, sipas rastit, per realizimin me 
fonde publike dhe/ose jopublike te minierave me karakter 
shfrytezimi dhe/ose administrimi publik dhe/ose privat si: 
ndertimin dhe shfrytezimin e minierave publike dhe private 
per te tera llojet e mineraleve, shfrytezimin e burimeve 
natyrore te ujrave minerale dhe termale; nxjerrja, prodhimi, 
perpunimi dhe tregtimi brenda dhe jashte vendit e 
mineraleve te paperpunuara dhe te perpunuara. Ne fushen e 
transportit, shoqeria do te kryeje: Studimin, projektimin, 
konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ose investimin, sipas 
rastit, per realizimin me fonde publike dhe/ose jopublike te 
infrastruktures dhe/ose te pjeseve perberese te saj, per 
transportimin publik dhe/ose privat te njerezve dhe mallrave 
brenda dhe jashte territorit te vendit si dhe tranzitimin e tyre 
pergjate territorit te Shqiperise nepermjet transportit rrugor, 
hekurudhor, ajror, ujor, teleferik etj. Ne fushen e turizmit 
shoqeria do te kryeje: Studimin, projektimin, konsulencen, 
sipermarrjen zbatuese dhe/ose investimin, sipas rastit, per 
realizimin me fonde publike dhe/ose jopublike te 
infrastruktures dhe/ose te pjeseve perberese te saj, per 
shfrytezimin njerezor me karakter pushues, argetues, 
edukues dhe/ose kurues, te burimeve natyrore, kulturore, 
mjedisore kurative, te Shqiperise dhe me gjere, per 
realizimin e hotelerise, fshatrave turistike, qendra turistike e 
te tjera dhe krjimin e faciliteteve dhe aksesoreve te 
nevojshem, si bar bufe- restorante, qendra estetike, palestra 
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fitnesi, njesi te shitjeve te konfeksioneve dhe prodhimeve 
ushqimore e industriale e te tjera te kesaj natyre; Krijimin e 
agjencive turistike e te tjera. Ne fushen e Energjise shoqeria 
do te kryeje aktivitetin ne te gjitha burimet e mundshme te 
energjise (hidro, ure, qymyr, karburante etj) per prodhimin e 
energjise. Ndertimin dhe operimin e hidrocentraleve, TEC-
eve, stacioneve elektrike, nen-stacioneve elektrike, linjave te 
transmetimit te energjise, dhe strukturave te tjera ndihmese; 
Ndertimin, instalimin dhe perdorimin e njesive te prodhimit 
te energjise elektrike, dhe prodhimin, transmetimin dhe 
shperndarjen e energjise elektrike. Furnizimin dhe tregtine e 
energjise elektrike te cdo forme, eksportin e energjise 
elektrike jashte territorit te Republikes se Shqiperise (lidhja 
nderkombetare), dhe importin e energjise elektrike brenda 
territorit te Republikes se Shqiperise. Shoqeria do te kryje 
cdo lloj aktivitetit ne raport me objektin dhe per te favorizuar 
ate. Menaxhimi i mbetjeve te parrezikshme. Prodhimin dhe 
tregtimin e materialeve te ndryshme te ndertimit duke 
perfshire por jo u  kufizuar tek produkti i asfaltit, betonit dhe 
inerteve te te gjitha llojeve.
Jurgen Neza10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 10/03/2020                Deri: 10/03/2025
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët LinditaNeza
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: GKG Termo Konstuksion
E-Mail: jurgen.neza@gmail.com  
Telefon: 0698528701  

15. Statusi: Aktiv
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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)

Regjistrimi Fillestar: CN-481572-03-20

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

12/06/2020 Numri i ceshtjes: CN-520142-06-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit datë 09.06.2020, ku është vendosur: 
Ndryshimi i adresës kryesore të shoqërisë.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;         TIRANE;         ;         Kashar;         YZBERISH;         
Unaza e Re, Rruga ''Teodor Keko'', zona kadastrale 3866, nr. i pasurise 301/57, 
Yzberisht;         "
eshte Hequr Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         Rruga 
Llazi Miho, Ndertesa Nr. 115;         "

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

Datë: 30/06/2020 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=86306826-DECE-44A4-8D34-2A4F3021D838
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B89C1183-2961-4935-A65C-D098BB6C5A41
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7BE91074-4A54-4273-AC25-244C6ACDDC6B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6A37EEBB-9BDC-4A41-86C7-805C8FFA7A75
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6A37EEBB-9BDC-4A41-86C7-805C8FFA7A75
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A0E6A81D-8226-41D2-B58D-8E12537122BE

