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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) M02115501R

2. Data e Regjistrimit 15/09/2020
3. Emri i Subjektit HORIZON STUDIO
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 11/09/2020
6. Kohëzgjatja                  Nga: 11/09/2020

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Durres Durres  DURRES Lagjja 3, Rruga Kristaq Rama, 
Zona kadastrale 8514, Godina nr.2/67 
10.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 2,00
9. Objekti i aktivitetit Studio programimi. Sherbime IT,  sherbime webmarketingu, 

promocione, kurse programimi  e trajnime profesionale  te 
lidhura me  fushen e informatikes, kurse te ghuheve te huaja, 
anglisht, gjermanisht, italisht, frengjisht, greqisht.Aktivitet 
ne fushen e marketingut dhe konsulences, marrja e 
ekslusivitetit kundrejt kompanive te tjera qe duan te perdonin 
sherbimet e shoqerise. Zhvillimi i sherbimeve te konsulences 
ne fushen e teknologjise se informacionit, te networkut dhe 
gjthckaje qe ka te beje me boten e informatikes, burses,  dhe 
internetit;  per kete qellim shoqeria mund te procedoje me 
ofrimin e aksesit ne internet, me ofrimin e sherbimeve te 
housing e hosting, intranet, extranet, community, zhvillim 
software dhe aplikime multimediale. Shoqeria sipas nevojave 
te aktivitetit ka te drejten e ushtrimit te çdo aktiviteti te 
ligjshem, te lejueshem per formen e shoqerise, e cila nuk 
ndalohet me ligj             
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Blerim Nikshiqi10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit                Nga: 11/09/2020                Deri: 11/09/2025

11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët BlerimNikshiqi
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 5.000,00                Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 1,00
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 50,00

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

13.1 Vlera e kapitalit                Para: 5.000,00                Natyre: 
13.2 Numri i pjesëve 1,00
13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 50,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
14. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

15. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht

Emri Tregtar: HORIZON STUDIO
E-Mail: info@horizonstudio.al  
Telefon: 0698461079  

16. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Akti i themelimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)

Regjistrimi Fillestar: CN-587324-09-20

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=488E118D-7A22-4880-8F54-91FD689D09BA
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3DA6FE4F-DDFD-43BD-8A91-B8F9EE017187
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Datë: 16/09/2020 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)


