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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) M11509014A

2. Data e Regjistrimit 09/03/2021
3. Emri i Subjektit EXPAT HERO
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 08/03/2021
6. Kohëzgjatja                  Nga: 08/03/2021

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Njesia Bashkiake Nr.5 Rruga 
"Brigada VIII", Godina Nr.8, Kati i dyte, Hyrja 4, BlIok 
100,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit Studio ligjore dhe fiskale. Dhënia e konsulences dhe 

sherbimeve ligjore, financiare dhe fiskale. Dhënia e 
shërbimeve te konsulences në fushen e investimeve perfshi 
themelimin, regjistrimin, përfaqesimin dhe në administrimin 
e shoqerive të reja.Konsulencë per investimet e huaja direkte 
nepërmjet nënshkrimit te një kontrate te vecantë 
ndërmjetësimi. Krijimi e zhvillimi Franshizës së sherbimeve 
profesionale per bizneset "EXPAT HERO" brenda dhe jashtë 
vendit. Licensimi i franshizmarrësve profesionist. Ofrimi i 
trajnimeve online nëpërmjet strukturës/platformes online 
WEBINAR.Te organizimeve dhe eventeve te ndryshme 
motivacionale si evente trajnimi ne biznes, start-up, 
kriptovalute, karriere, si dhe planifikimi eventeve ne cdo 
fushe tjeter, ne ambientet e shoqerise ose/dhe online.
Donilda Shurbi10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 08/03/2021                Deri: 08/03/2026
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët DonildaShurbi
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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: EXPAT HERO
E-Mail: ilda.shurbi@gmail.com  
Telefon: 0697868213  

15. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Akti i themelimit
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)

Regjistrimi Fillestar: CN-669660-03-21

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

08/07/2021 Numri i ceshtjes: CN-737642-07-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit date 02.07.2021 per shtim te objektit te 
veprimtarise. 
Objekti ishte            ("Studio ligjore dhe fiskale. Dhënia e konsulences dhe sherbimeve 
ligjore, financiare  dhe fiskale. Dhënia e shërbimeve te konsulences në fushen e 
investimeve perfshi themelimin, regjistrimin, përfaqesimin dhe në administrimin e 
shoqerive të reja. Konsulencë per investimet e huaja direkte nepërmjet nënshkrimit te një 
kontrate te vecantë ndërmjetësimi. Krijimi e zhvillimi Franshizës së sherbimeve 
profesionale per bizneset "EXPAT HERO" brenda dhe jashtë vendit. Licensimi i 
franshizmarrësve profesionist. Ofrimi i trajnimeve online nëpërmjet  strukturës/platformes 
online WEBINAR ")          u be            ("Studio ligjore dhe fiskale. Dhënia e konsulences 
dhe sherbimeve ligjore, financiare dhe fiskale. Dhënia e shërbimeve te konsulences në 
fushen e investimeve perfshi themelimin, regjistrimin, përfaqesimin dhe në 
administrimin e shoqerive të reja.Konsulencë per investimet e huaja direkte 
nepërmjet nënshkrimit te një kontrate te vecantë ndërmjetësimi. Krijimi e zhvillimi 
Franshizës së sherbimeve profesionale per bizneset "EXPAT HERO" brenda dhe 
jashtë vendit. Licensimi i franshizmarrësve profesionist. Ofrimi i trajnimeve online 
nëpërmjet strukturës/platformes online WEBINAR.Te organizimeve dhe eventeve te 
ndryshme motivacionale si evente trajnimi ne biznes, start-up, kriptovalute, karriere, 
si dhe planifikimi eventeve ne cdo fushe tjeter, ne ambientet e shoqerise ose/dhe 
online.")         

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BDB53982-0817-4045-8773-42DAD3A5A7E1
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=08268AC2-C54E-4828-9ADA-50DA2AF0F03C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=65F5E147-8F09-4C42-A303-8BDD2D6875B4
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Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 
paguar)

Datë: 14/10/2021 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=949AF4B4-6FEB-45D4-BCAE-7DDBD8D5F43D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D86C9249-96B5-4272-947D-903B171179BD
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=339FAFFA-D87E-444A-91EB-FB401752197F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=339FAFFA-D87E-444A-91EB-FB401752197F

