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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) L91427019S

2. Data e Regjistrimit 27/02/2019
3. Emri i Subjektit SKYSPORTS ALBANIA
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 28/01/2019
6. Kohëzgjatja                  Nga: 28/01/2019

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Njesia Bashkiake nr.2, Rruga Zonja 
Çurre, Nr 27 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 2,00
9. Objekti i aktivitetit Fluturime me paraglajdë, deltaplanë, avionë të lehtë, drone, 

ballona me ajër të nxehtë, paraglajdë me motorrë, paraglajë 
me motor dhe rrota (trike) solo dhe dyshe për studentë dhe 
turistë. Trajnime, çertifikime dhe kualifikime në fushën e 
fluturimeve të lira me paraglajdë, me paraglajdë me motor, 
me paraglajdë me motor dhe rrota, me deltaplanë, me avionë 
të lehtë, me drone, me ballona me ajër të nxehtë. Trajnime, 
kualifikime dhe shërbime në fushën e turizmit të natyrës 
(outdoor). Afrimi i të rinjve pranë sporteve të natyrës, 
shërbimeve turistike e promovuese të zonave. Ofrimi i 
shërbimeve turistike të të gjitha kategorive. Konceptimi, 
organizimi, menaxhimi e prodhimi i reklamave të fushatave, 
eventeve, fushatave të marketingut, marrëdhënieve me 
publikun, spoteve publicitare. Prodhimi i programeve 
televizive, ndërtimi dhe administrimi i kanaleve në mediat 
sociale. Organizimi i eventeve sportive, turistike, kulturore e 
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promovuese dhe fluturime publicitare. Import-eksport i 
paisjeve sportive të fluturimit të të gjitha kategorive, 
veshjeve sportive, aksesorëve sportivë dhe materialeve në 
lidhje me fushën e veprimtarisë së shoqërisë. Shoqëria mund 
të kryejë çdo veprimtari të nevojshme e të dobishme të lejuar 
nga ligji për relizimin e objektit të aktivitetit të saj. Shoqëria 
mund të kryejë gjithashtu të gjitha operacionet tregtare, mbi 
pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme, që do të vlerësohen të 
nevojshme apo të dobishme për realizimin e objektit të 
shoqërisë si dhe të blejë pjesëmarrje në kapitalin themeltar të 
shoqërive të tjera që kanë objekt të ngjashëm apo të përafërt 
me të vetin. Gjithashtu, brenda kufijve të përcaktuar nga ligji 
mund të lëshojë garanci, letra dëmshpërblimi dhe çdo 
garanci tjetër reale.Ne pergjithesi shoqeri mund te kryeje çdo 
veprimtari te nevojshme e te dobishme te lejuar nga ligji per 
realizimin e objektit te aktivitetit te saj
Artion Vreto10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 28/01/2019                Deri: 28/01/2024
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët XhonatanIslami
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 50.000,00                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 ArtionVreto

13.1 Vlera e kapitalit                Para: 50.000,00                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
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15. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht
E-Mail: info@skysports.al  
Telefon: 0692521086  

16. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Akti i themelimit
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-115714-02-19

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë: 24/12/2019 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=51C452A7-7574-4FB7-8035-33E0CEF3329A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=AC8E3B29-0773-44B1-B477-39185D008767
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F5C98CA5-A067-41D5-ADB1-E1ACA5D37FE2

