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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) M02118032I

2. Data e Regjistrimit 18/09/2020
3. Emri i Subjektit NILL'S
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 16/09/2020
6. Kohëzgjatja                  Nga: 16/09/2020

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Vore  GJOKAJ Qendra Tregtare Prestige Home, 
Pasuria nr.45/6, Zona Kadastrale 1751 
1.240.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit Tregti me shumice dhe pakice,import-eksport i mallrave dhe 

materialeve te ndryshme si: Mobilje, teksfile te te gjitha 
llojeve, ene guzhine,mallra te te gjithsa llojeve per arredimin 
e brendshem dhe te jashtem te banesave dhe hoteleve apo 
institucioneve te ndryshme shteterore dhe private, tekstile, 
veshnbathje, industriale, bujqesore, blegtorale, mekanike, 
ndertimi, ushqimore, lende te para per te gjitha industrite e 
produkteve ushqimore apo industriale, pajisje elektro 
shtepiake, elektronike,vegla pune,produkte te ndryshme 
kozmetike, bizhuteri, shitblerjen e tyre brenda dhe jashte 
vendit. Ushtrimin e aktivitetit ne fushen e hoteleri 
turizem,bar kafe,fshat turistik,qendra argetimi, supermarket 
,investimin dhe kryerjen e ketyre shebimeve ne keto sektore 
pune, kryerjen e sherbimeve publike .

10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit 

Fatih Ortakci
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               Nga: 16/09/2020                Deri: 16/09/2025
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët FatihOrtakci
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 1.240.000,00                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
E-Mail: durimepaja@yahoo.com  
Telefon: 0672010639  

15. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)

Regjistrimi Fillestar: CN-590437-09-20

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë: 21/09/2020 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DFF12F4E-6E2D-4F39-9068-8539D07F5928
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=63FBB434-97C1-47BF-A152-E29F3E394417

