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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) M11425014H

2. Data e Regjistrimit 25/02/2021
3. Emri i Subjektit MARINER ADRIATIC
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 25/02/2021
6. Kohëzgjatja                  Nga: 25/02/2021

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Deloitte Albania, Rruga Faik 
Konica, Ndertesa Nr.6, Hyrja Nr.7, 1010 
100,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit Të operojë, menaxhojë dhe realizojë marketingun e porteve 

dhe terminaleve të transportit të cilësdo natyre, si dhe të 
vendosë, mbajë dhe operojë të gjitha shërbimet dhe objektet 
e lidhura apo ndihmëse për to. Të krijojë, dizenjojë, ndërtojë, 
zhvillojë, mirëmbajë, kontrollojë dhe konservojë, limane, 
porte, terminale të transportit, skela, kalata, bankina, mure 
mbrojtëse, dallgëthyese, vendankorimet, vendzbarkimet, së 
bashku mebrigjet, radat, cektinat, kanalet, akuariumi, si dhe 
të gjitha punimet e lidhura me to dhe objektet ndihmëse për 
to ose për secilën prej tyre, përfshirë muret detare dhe 
bankinat, magazinat, depot, zyrat, vendparkimet, ndërtesat 
dhe strukturat e çdo lloj përshkrimi, si dhe të blejë, marrë me 
qira, të këmbejë ose marrë me huapërdorje, të posedojë me 
cilindo titull, pa kufizim, të gjitha llojet e limaneve, porteve, 
terminaleve të transportit, skela, kalata, bankina, mure 
mbrojtëse, dallgëthyese, vendankorimet, vendzbarkimet, si 
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dhe të gjitha llojet e makinerive, aparaturave dhe gjërave të 
nevojshme ose në gjendje për tu përdorur në lidhje me porte 
dhe terminale transporti dhe me krijimin, dizenjimin, 
ndërtimin, zhvillimin, mirëmbajtjen, kontrollin ose ruajtjen, 
për qëllime të transportit ose çdo përshkrimi tjetër, me ujë, 
tokë ose ajër, ngarkimi dhe shkarkimi i ngarkesave, kargos, 
konteinerëve ose çdo të mire dhe sendi, kalimi i mallrave nga 
një mjet në një mjet tjetër, ndarja e tyre, peshimi, trajtimi, 
magazinimi ose lëvizja e ngarkesave, kargove, konteinerëve, 
të mirave, sendeve dhe vazhdimi me cilindo operacion tjetër 
i cilit kryhet në një liman ose port (operacion portual). (c) Të 
kryejë të gjitha ose ndonjë nga veprimtaritë e biznesit të 
transportuesve dhe trajtuesve në tokë, ujë dhe ajër të 
ngarkesave, kargos dhe mallrave, të agjentëve (forwarding 
agent), brokerave të ngarkimit, ngarkim shkarkimit, si dhe të 
kryejë biznesin e këshilltarit, konsulentit, brokerit dhe 
agjentit të çdo lloji, me përjashtim të këshilltarit dhe 
konsulentit për shërbime financiare dhe brokerit të 
sigurimeve. Të kryejë të gjitha ose ndonjë nga veprimtaritë e 
biznesit të inxhinierit marin, naval, aeronautik, elektrik, civil, 
dhe të inxhinierive të tjera të të gjitha përshkrimeve, roje të 
fareve, pilotë, kontraktorë të magazinimit, kujdestarëve të 
skelave, magazinues, prodhues dhe tregtues në mallra për 
furnizimin e anijeve, qymyrit bruto dhe të përpunuar, gazit, 
naftës, benzinës dhe nënprodukteve të naftës dhe 
karburanteve dhe të ngjashmeve, të garazheve të barkave dhe 
barkave shtëpi, të magazinave frigoriferike, të restoranteve, 
ambienteve të ngjashme, klubeve, hoteleve, moteleve, dhe 
pronarëve të anijeve dhe tregtuesve të ushqimeve dhe çdo 
tregti ose biznes në gjendje të kryhet në lidhje ose kombinim 
me cilindo biznes të shoqërisë me qëllim për të kthyer në 
fitimprurës ose edhe më fitimprurës ndonjë nga asetet ose 
përdorimin e know-how ose fitimin e shoqërisë ose të ndonjë 
prej bijave të saj. Të prodhojë, procesojë, importojë, 
eksportojë,  agazinojë dhe tregtojë me të gjitha llojet e 
makinerive, artikujve, produkteve, aparaturave, dhe sendeve 
të nevojshme dhe të përdorshme në çdo biznes të shoqërisë 
se ndonjë preh bijave ose që kërkohen zakonisht nga 
personat e përfshirë në biznese të tilla, si dhe kryerja e 
biznesit të prodhuesit, procesuesit, importuesit, eksportuesit 
dhe magazinuesit dhe tregtuesit në cilëndo nga këto 
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makineri, artikuj, produkte, aparatura dhe sende. Të blejë, të 
marrë me qira ose këmbim, hua ose në mënyrë tjetër të 
shtjerë në dorë dhe marrë pronësinë ose posedimin e tokës 
dhe pasurive të tjera të paluajtshme ose ndërtesave ose 
strukturave mbi to dhe të ndërtojë, ngrejë, instalojë, 
zmadhojë, ndryshojë dhe mirëmbajë ndërtesat, impiantet dhe 
makineritë dhe kryejë biznes si ndërtues dhe kontraktor. Të 
hyjë në marrëveshje me cilëndo qeveri ose legjislaturë ose 
administratë ose autoritet tjetër ose ndonjë person tjetër që 
mund të ketë lidhje me ndonjë nga zërat e objektit të 
aktivitetit të shoqërisë ose ndonjë prej bijave të saj dhe të 
marrë nga këto autoritete ose persona të drejta, privilegje dhe 
koncesione për të kryer, zbatuar dhe respektuar cilëndo nga 
këto marrëveshje, të drejta, privilegje dhe koncesione. Të 
investojë para të shoqërisë, vetëm në emër dhe për llogari të 
shoqërisë, në investim dhe të mbajë, shesë ose ndonjë 
mënyrë tjetër të bëjë biznes me këto investime. Të sigurojë 
objekte ose shërbime teknike, edukuese dhe trajnuese dhe të 
kryejë çdo biznes që përfshin ndonjë nga këto parashikime. 
Të japë hua ose depozitojë para ose dhurojë ose sigurojë 
kredi dhe garanci financiare për persona të çdo lloji, me ose 
pa garanci. Të marrë hua dhe të sigurojë financim dhe 
pranojë para si depozitë si dhe të garantojë pagimin e 
borxheve ose detyrimeve të shoqërisë dhe/ose ndonjë pale 
tjetër në cilëndo mënyrë dhe në veçanti (pa paragjykuar 
përgjithësimin si më sipër) të çdo barre dhe mjeti sigurimi 
mbi të gjitha ose pjesë të sipërmarrjes, pasurisë dhe aseteve 
(të tashme dhe të ardhshme) dhe kapitalit të papaguar të 
shoqërisë. 
Gentian Çomo10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 25/02/2021                Deri: 25/02/2026
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

HILI COMPANY LIMITED
               Para: 100,00                Natyre: 
1,00

12. Ortakët 
12.1 Vlera e kapitalit
12.2 Numri i pjesëve
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

100,00
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12.4 Komente (nëse ka)

13. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

14. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht

Emri Tregtar: MARINER ADRIATIC
E-Mail: gentiancomo@gmail.com  
Telefon: 0672022441  
Të Tjera: Të hyjë në cilëndo garanci kontratë për 
dëmshpërblim ose dorëzanie dhe në veçanti (pa paragjykuar 
përgjithësimin më sipër), të garantojë, mbështesë dhe 
sigurojë, me ose pa kundërshpërblim, përmbushjen e 
cilëvedo detyrime ose angazhime dhe ripagimin e pagesave 
të shumave të principalit të cilëvedo premium-e, interesave, 
dividendëve dhe parave të tjera të pagueshme ne lidhje me 
cilindo sigurim ose përgjegjësi të cilitdo personi, përfshirë 
(pa paragjykuar përgjithësimin më sipër) cilëndo shoqëri e 
cila është një bijë ose mëmë e shoqërisë ose nd një bijë ose 
mëmë e shoqërisë e lidhur në ndonjë mënyrë me 
shoqërinë.Të bashkohet ose hyjë në partnershipe ose ndonjë 
marrëveshje për ndarjen e fitimeve, bashkimin e interesave 
ose koncesione reciproke me, ose të bashkëpunojë ose marrë 
pjesë në ndonjë mënyrë me ose marrë përsipër blejë të gjithë 
apo pjesë të biznesit, pasurisë, përgjegjësisë dhe detyrimeve 
të, ose të kontribuojë për ose të kryejë ndonjë pjesë të 
biznesit dhe veprimtarisë së, ose të asistojë ose mbështesë, 
cilindo person.Të paguajë të gjitha kostot, tarifat dhe 
shpenzimet, paraprake ose të rastësishme për promovimin, 
formatimin, krijimin dhe themelimin e shoqërisë. Të 
shpërndajë mes anëtarëve të shoqërisë, në formën aktuale ose 
në mënyrë të ndryshme, dividendë, kuota bonus ose duke 
zvogëluar kapitalin, të gjithë ose ndonjë nga pasuritë ose 
asetet e shoqërisë. Të bëjë të gjitha ose ndonjë nga gjërat ose 
çështjet e përshkruara më lart, në cilëndo pjesë të botës, në 
cilëndo mënyrë, si drejtues, agjent, kontraktorë, të besuar, 
ose ndonjë mënyrë tjetër, vetë ose në bashkëpunim me të 
tjerë.Të kryejë çdo biznes ose aktivitet tjetër dhe të kryejë 
çdo gjë, të cilësdo natyre e cila në opnionin e asamblesë së 
përgjithshme të shoqërisë është ose mund të jetë në gjendje 
të kryhet në lidhje me më sipër, ose ka mundësi që në 
mënyrë direkte ose indirekte të rrisë vlerën e ose të bëjë 
fitimprurëse ose më fitimprurëse, të gjitha ose një pjesë të 
sipërmarrjes, pasurive ose aseteve të shoqërisë ose të çojë 
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përpara interesat e shoqërisë ose antarëve të saj. Të bëjë të 
gjitha gjërat e tjera të cilat në opinionin e asamblesë së 
përgjithshme kanë ose mund të kenë lidhje me arritjen e 
objekteve më sipër ose ndonjë prej tyre. Pa u kufizuar në sa 
më sipër, shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet të lejuar dhe 
në përputhje me legjislacionin në fuqi.

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

Regjistrimi Fillestar: CN-664775-02-21

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë: 17/03/2021 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=799D783A-75E5-4289-AF90-35BE1C0837DF
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F1737AAD-9230-4544-B435-717D8B32FBA0
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F89572B7-DD0C-445E-9582-7BA17340B2EE

