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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) M02215013N

2. Data e Regjistrimit 15/10/2020
3. Emri i Subjektit JALA INVESTMENT
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 14/10/2020
6. Kohëzgjatja                  Nga: 14/10/2020

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Rr."Brigada e Tete", Pall. LID, Kati 
4, Ap. 3-3 
100,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit Projektime, ndertime civile, industriale, ekonomike, 

ndertime rrugesh, kanalizime, tregtim materiale ndertimi etj. 
Punime ndertimi, montim dhe rikonstruksion i objekteve te 
çdo lloji. Projektim, mbikeqyrje punimesh ndertimi, 
Kolaudim punimesh ndertimi, studime urbanistike, 
konsulenca inxhinierike, preventiv, tregtim, import-eksport 
materialesh te ndryshme. Kerkime gjeologjike, vleresime 
mjedisore dhe punime topografike, punime digjitalizimi, 
studime dhe projektime gjeologo-inxhinierike, Studime dhe 
projektime hidro-gjeologjike. Ndertime civile te te gjitha 
kategorive. Projektime te ndertimeve civile, turistike, 
prodhim i materialeve inerte, prodhim i elementeve te renda 
e beton-arme, si dhe transportimi i tyre.  Zhvillim i pasurive 
te paluajtshme, operacione, blerje dhe shitje te pasurive te 
luajtshme dhe te paluajtshme. Aktivitet ne turizem, bare dhe 
restorante. Administrim dhe konsulence ne fushen e 
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hotelerise, restoranteve dhe bareve. Te marre pjese ne 
tendera publike ose private, kombetare dhe nderkombetare 
ne fushen e ndertimit, infranstrukturave, te energjise dhe ne 
fusha te tjera vetem ose ne bashkepunim e ortakeri te 
perkohshme me shoqeri te tjera. Te kryeje çdo aktivitet 
tregtar, financiar apo juridik, per permbushjen e qellimeve te 
veprimtarise se saj.
Saimir Boka10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 14/10/2020                Deri: 14/10/2025
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

ANDI.
               Para: 100,00                Natyre: 
1,00

12. Ortakët 
12.1 Vlera e kapitalit
12.2 Numri i pjesëve
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

100,00
12.4 Komente (nëse ka)

13. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

14. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht

Emri Tregtar: JALA INVESTMENT
E-Mail: saimirboka@gmail.com  
Telefon: 0694020432  

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)

Regjistrimi Fillestar: CN-604233-10-20

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë: 16/10/2020 ____________________

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9C8FA044-DF19-4CEA-A9CC-2F89B8F76A13
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4B8A6711-0D4B-4EFE-BC31-483A4FEC8F85
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Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)


