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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) M07229002J

2. Data e Regjistrimit 29/10/2020
3. Emri i Subjektit Mister free trip
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 23/10/2020
6. Kohëzgjatja                  Nga: 23/10/2020

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Shkoder Shkoder  SHKODER Lagjja Tom Kola, Rruga Lin 
Shkreli, nr.44 
100,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit Ushtrimi i aktivitetit te sherbimeve te konsulences dhe 

marketingut per biznese te cilat operojne ne fushen e 
udhetimeve dhe turizmit ne Shqiperi dhe/ose ne te gjithe 
boten, ne lidhje me metodat me te mira te marketingut dhe 
promovimit te produkteve dhe shermieve.Sherbime 
konsulence ne lidhje me zgjerimin e segmentit te klienteve 
dhe ofrimit te zgjidhjeve te personalizuara.Krijimin e 
kontakteve dhe negocimin e mareveshjeve me gazetat, 
revistat, televizionet, radiot dhe media te tjera ne emer te 
klienteve, per krijimin e reklamave dhe fushatave 
promocionale te te gjitha llojeve. Ne funksion te objektit 
kryesor te parashikuar me siper, Shoqeria ka te drejte te 
ushtroje gjithashtu cdo aktivitet tjeter te lejuar nga 
legjislacioni shqiptar 

10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit 

Albert Leonhardt Sigl
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               Nga: 23/10/2020                Deri: 23/10/2025
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët Albert LeonhardtSigl
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 100,00                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

Emri Tregtar: Mister free trip
E-Mail: albert.sigl@expresstours.info  
Telefon: 0694804261  
Të Tjera: Kapitali i shprehur ne euro

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

Regjistrimi Fillestar: CN-610699-10-20

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë: 10/11/2020 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E2690082-3526-47C5-BDDA-15DF0807C0D6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FA7A7692-1FCA-4388-84F6-30086F0206F6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DD69E019-2D6E-4E24-9C7E-3F3A12708A1A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7D2F819C-95C8-4B4D-AB36-8392674FDB70

