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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) M01727009M

2. Data e Regjistrimit 27/05/2020
3. Emri i Subjektit HIGH CONNECT PLUS
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 21/05/2020
6. Kohëzgjatja                  Nga: 21/05/2020

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Rruga Muhamet Gjollesha, Godina 
nr.2, Hyrja 2, Apartamenti 12 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 2,00
9. Objekti i aktivitetit Ne fushen e hotelerise. turizmit. shitje / blerje biletash 

avioni, trageti. autobusi dhe/apo te mjeteve te ndryshme te 
organizimit e formave te udhetimeve turistike. udhetime 
pune etj. Shitje / blerje te paketave turistike, evenimenteve 
zyrtare dhe jo-zyrtare. Organizim konferencash, seminaresh. 
Udhetime Turistike me grupe te organizuara brenda dhe 
jashte vendit. Shitje / blerje biletash per evente sportive dhe 
evenimente te ndryshme kulturore dhe artistike. Organizim 
turesh brenda dhe jashte vendit. Pushime dhe udhetime me 
kroeciera. Shoqeria bashkepunon me agjenci te tjera 
turistike, udhetimi, shoqeri transportesh, yendase dhe / apo te 
huaja, hotele, resorte, restorante, individe, familje etj, 
siguracion shendeti ne udhetim qe kane objekt veprimtarie te 
njejte me te apo qe lidhen me objektin e ,saj te veprimtarise. 
Pranimin dhe dergimin e bagazheve nga cdo udhetar i huaj 
ose vendas qe e kerkon  ate. Marrja ne menaxhim te 
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pagesave apo komisoneve per llogari te firmave vendase dhe 
te huaja.  Shoqeria organizon ture te ndryshme te permasave 
te ndryshme ne pjesemarrje, objektiv udhetimi, qellime 
udhetimi. etj, te ndryshme, brenda dhe jashte vendit, ne 
perputhje me legjislacionin e Republiken e Shqiperise dhe 
ate nderkombetar. Shitje te produkteve te agjensise (bileta 
avioni, bileta autobusi, makina me qera, transferta, 
eskursione, rezervime apartamentesh dhe hotelesh, udhetime 
turistike, bileta eventesh koncerte, sport, etj) do te realizohen 
ne platformat e rezervimit ONLINE te shoqerise website: 
http://www.highconnect.gr/ Shoqeria do te kryeje aktivitet ne 
fushen e promovimit te turizmit vendas e te huaj, 
bashkepunim me agjenci. persona juridike. fizike. individe. 
institucione te ndryshme shteterore / publike / private, etj.  
Per te arritur objektivat e saj. Kompania mund te marre 
pjese, te asocioje, te bashkepunoje me kompani, ndermarrje 
te perbashketa dhe pergjithesisht persona juridike ose fizike, 
vendas ose te huaj, ne procedura prokurimi publik (tendera ) 
te organizuara nga institucione shteterore, ligjin publik ose 
privat, duke ndjekur te njejtin qellim ose te ngjashem. 
Ganotakis Stamatios10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 21/05/2020                Deri: 21/05/2025
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

Besnik Strati12. Administratori/ët
12.1 Afati i emërimit                Nga: 21/05/2020                Deri: 21/05/2025

13. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 
parashikimet ligjore
13.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

14. Ortakët GanotakisStamatios
14.1 Vlera e kapitalit                Para: 97.000,00                Natyre: 
14.2 Numri i pjesëve 1,00
14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 97,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
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15. Ortakët PapadopoulosGeorgios
15.1 Vlera e kapitalit                Para: 3.000,00                Natyre: 
15.2 Numri i pjesëve 1,00
15.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 3,00

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

17. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht
Web site: www.highconnect.gr
E-Mail: stamatis.sg@gmail.com besnik strati@gmail.com 

18. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
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-511475-05-20

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë: 15/07/2020 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A75E2B32-4B6B-413F-99DF-63109F9877A0
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B1DCA236-0B7A-4711-BA6D-A44C686165D4
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=45C9760F-D7C1-4C80-9DA7-E36D77FF1078

