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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) M01825009F

2. Data e Regjistrimit 25/06/2020
3. Emri i Subjektit Adria Housing Development Albania
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 24/06/2020
6. Kohëzgjatja                  Nga: 24/06/2020

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Rruga Ibrahim Rugova, Sky Tower, 
1019, Kati 8/3 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 2,00
9. Objekti i aktivitetit Objekti paresor i biznesit te Shoqerise do te perbehet nga: 

Investimet, zhvillimi i projekteve, menaxhimi dhe 
mbikeqyrja ne fushen e te gjitha llojeve te ndertesave si 
hotele, shtepi pushimi, projekte strehimi, qendra tregtare, 
restorante, bare etj. Perfshire ketu zhvillimin e tokes si 
rruget, shtigjet e kembesoreve, furnizimi, zhvillimi i fushave 
sportive dhe argetuese dhe ndertesave perfshire fusha golfi 
dhe marina. Import-eksport te mallrave e artikujve te 
ndryshem industriale. Veprimtanri tregtare ne fushen e 
turizmit, hoteleri, organizim dhe kryerje te sherbimeve te 
agjencise per veprimtari turistike brenda dhe jashte vendit. 
Shoqeria do te ushtroje çdo aktivitet ndihmes ne perputhje 
me legjislacionin shqiptar i cili i sherben aktivitetit te saj 
kryesor. Blerja, shitja, shkembimi apo kalimi ne cfaredo lloj 
menyre tjeter te lejuar nga ligji i pasurive te paluajtshme apo 
te drejtave reale te lidhura me to, qofshin ekzistuese apo te 
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ardhshme, te krijuara rishtazi apo te fituara nga te tjere, 
dhenia me qera, huaperdorje, uzufrukt apo kalimi ne 
cfaredolloj menyre tjeter te lejuar nga ligji i te drejtes 
posedimore te pasurive te paluajtshme apo te drejtave reale 
te lidhura me to. Pjesemarrja ne investime industriale 
tregtare, themelimi i shoqerive ne formen e join venture ose 
ortakeri me pale te treta. Shitja dhe blerja e 
kuotave/aksioneve te shoqerive te tjera, marrja ose dhenie. 
Shoqeria mund te ushtroje aktivitetin me pasurite e 
paluajtshme dhe te perfitoje permes blerjes, qiradhenies, 
shkembimit, zhvillimit, ndertimit, ngritjes ose prishjes, ri 
ngritjes, riparimit, rimodelimit, ose te bie dakord dhe te 
parapaguaje per sigurimin e dhe te merret me token, 
ndertimin, pasurite e paluajtshme dhe gjithashtu te merret me 
zyra, apartamente, shtepi, fabrika, magazina dhe struktura te 
tjera ne te gjitha llojeve dhe pasuri te te gjitha llojeve te 
pershkrimeve. 
Dietmar Gerd Sieber10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 24/06/2020                Deri: 24/06/2025
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët Dietmar GerdSieber
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 HendrikGaudl

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

Emri Tregtar: Adria Housing Development Albania
E-Mail: info@gaudlarchitekten.eu  
Telefon: 01729889407  

16. 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)
Dokumenti i autorizimit

Regjistrimi Fillestar: CN-530380-06-20

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë: 17/07/2020 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E8A29C40-B893-4CEF-9E78-4C2C8D25B78F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=151E240B-C747-4C7D-8F5C-7E46E881B1E3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D53E2C06-8F24-4753-9521-9EBC95814BA3

