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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) M21612025K

2. Data e Regjistrimit 12/04/2022
3. Emri i Subjektit KASTRATI AVIATION HOLDING
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 11/04/2022
6. Kohëzgjatja                  Nga: 11/04/2022

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Njesia Bashkiake Nr.5, Zona 
Kadastrale 8160, Sheshi "Italia", Mak Albania Hotel. 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit Aktivitet ne fushen e aviacionit civil; Projektim, investim, 

ndertim, administrim dhe menaxhim/operim i terminaleve 
dhe aeroporteve te aviacionit civil e jo vetem, te strukturave, 
faciliteteve si dhe realizimi i te gjitha sherbimeve te lidhura 
me industrine e aviacionit pa asnje perjashtim; Blerje, shitje, 
dhenie apo marrje me qira te pasurive te luajtshme dhe te 
paluajtshme te lidhura me industrine e aviacionit; Operimi 
dhe menaxhimi i linjave te aviacionit civil vendase dhe/ose 
te huaja; Ofrimi i asistences dhe konsulences teknike, ligjore, 
financiare, administrative dhe sherbime te tjera te ligjshme te 
cdo lloji (pa kufizim), perfshire trajnime per rritjen e 
efektivitetit dhe sigurise teknike dhe jo vetem ne sektorin e 
aviacionit civil dhe sektoret e tjere qe kane lidhje me 
operimin e strukturave dhe faciliteteve te aviacionit civil, 
duke perfshire aeroportet; Ne lidhje me aktivitetin ne fushen 
e aviacionit civil, shoqeria organizohet dhe funksionon si nje 
shoqeri HOLDING, me pjesemarrje direkte ose indirekte ne 
kapitalin tregtar te shoqerive te tjera tregtare, vendase ose te 
huaja. Ne kete aspekt shoqeria mund te koordinoje, 
organizoje, kontrolloje dhe menaxhoje ne cilesine e 
shoqerise HOLDING, ne aspektin ligjor, teknik, 
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administrativ, financiar dhe strukturor te gjitha shoqerite e 
grupit dhe/ose shoqeri te tjera qe veprojne ne industrine e 
aviacionit civil, duke krijuar per kete qellim borde te 
centralizuara menaxhimi dhe administrimi si dhe duke ofruar 
sherbime te keshillimit financiar, teknik, zhvillimit strategjik, 
zhvillimit te biznesit etj; Shoqeria mund te kryeje cfaredo 
veprimtarie tjeter qe lejohet nga legjislacioni ne fuqi i 
Republikes se Shqiperise.
Eda Spahiu10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 11/04/2022                Deri: 11/04/2027
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët ShefqetKastrati
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: KASTRATI AVIATION HOLDING
E-Mail: eda.spahiu@kastratigroup.al  
Telefon: 0682042410  

15. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Akti i themelimit
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-892434-04-22

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë: 19/09/2022 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E38CB05A-A93D-431F-8D08-2487A9E9481B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=186B855C-6108-400E-A783-B6F76D6D0548
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EEDF1316-8A01-49A4-942A-D0BB5AE1AB0F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=61638848-39E5-4E1D-AC20-EA1AAD37D2EE
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(i nëpunësit të sportelit)


