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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) M14016801T

2. Data e Regjistrimit 16/04/2021
3. Emri i Subjektit Olive
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 12/04/2021
6. Kohëzgjatja                  Nga: 12/04/2021

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Vlore  Ksamil KSAMIL Lagjja nr. 3,rruga Riviera,objekti nr. 
7/618, ZK 2297 
100,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 2,00
9. Objekti i aktivitetit Hoteleri,   Turizem  ,  Restorant  ,Bar,   Spa,  Stacionplazhi    

,Kend lojrash dhe argetimi,Pishina  dhe Akua park, 
SherbimParkimi.Marrje  dhe dhenie  me qira te hoteleve,  
resorteve,  trojeve dhe ambjenteve te tjera  biznesi e banimi  
qe i sherbejne objektit te veprimtarise  se shoqerise. 
UdhetimeTuristike  dhe guida me grupe te organizuara 
brenda dhe jashte vendit. Shitje I blerje  te paketave turistike 
te biletave te udhetimit si dhet e eventeve kulturore dhe 
artistike etj., makina me qera, siguracion  shendeti ne 
udhetim.                                                      Shitje I blerje 
teprodukteve ushqimore e jo ushqimore,   snak  
(ushqimishpejte),pije freskuese e alkolike,  kafe, tekstile,  
produkte "hand made"(te  prodhuara me dore),suvenire 
(dhurata),  produkte te fermereve ato te zejtarise dhe 
artizanale, libra,disketave  cdo lloj produkte te tjera destinuar  
per turistet dhe turizmin. 
Edmond Mahmuti10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 12/04/2021                Deri: 12/04/2026
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka) Eshte kompetence administratorit Edmond Mahmuti 
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vendimarrja per financimin e çdo shume pa kufij ne bankat e 
huaja ose lokale, nenshkrimi i marreveshjeve te finacimit dhe 
hipotekes ne lidhje me finacime te tilla, ofrimi i hipotekave 
ose pengjeve ne favor te bankave ne te gjitha pronat e 
luajteshme ose te paluajtshme ne pronesi te shoqerise, si dhe 
mbi te gjitha pasurite ose pasurine tjeter te krijuar.Ai ka te 
drejte te caktoje personat qe do te kene te drejte te veprojne 
ne llogarite e Bankes, duke deleguar, sipas rastit, te drejta te 
plota ose te pjesshme ne kryerjen e transaksioneve bankare. 
Per me teper, administratori Edmond Mahmuti ka te drejte te 
marre persiper detyrime dhe te nenshkruajne ne emer te 
kompanise çdo kontrate qe krijon detyrime ndaj shoqerise, 
por qe konsiderohet e nevojshme dhe e arsyeshme per 
veprimtarine e shoqeris.
Fadil Mahmuti12. Administratori/ët

12.1 Afati i emërimit                Nga: 12/04/2021                Deri: 12/04/2026
13. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
13.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

14. Ortakët EdmondMahmuti
14.1 Vlera e kapitalit                Para: 50,00                Natyre: 
14.2 Numri i pjesëve 1,00
14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 50,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
15. Ortakët IstrefMahmuti

15.1 Vlera e kapitalit                Para: 50,00                Natyre: 
15.2 Numri i pjesëve 1,00
15.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 50,00

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

17. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht

Emri Tregtar: Olive Hotel
E-Mail: info@cosmosviroi.com  
Telefon: 0682032716  

18. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Akti i themelimit

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0E364336-F83F-4BA9-BB7A-54E1A464AD0E
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Dokumenti i autorizimit
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-687429-04-21

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

29/06/2021 Numri i ceshtjes: CN-729822-06-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date  28.06.2021 per riemerim 
administratori.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:            ("Edmond Mahmuti")                    
, Competence ishte                      ("")            u be              ("Eshte kompetence 
administratorit Edmond Mahmuti vendimarrja per financimin e çdo shume pa kufij ne 
bankat e huaja ose lokale, nenshkrimi i marreveshjeve te finacimit dhe hipotekes ne 
lidhje me finacime te tilla, ofrimi i hipotekave ose pengjeve ne favor te bankave ne te 
gjitha pronat e luajteshme ose te paluajtshme ne pronesi te shoqerise, si dhe mbi te 
gjitha pasurite ose pasurine tjeter te krijuar.Ai ka te drejte te caktoje personat qe do te 
kene te drejte te veprojne ne llogarite e Bankes, duke deleguar, sipas rastit, te drejta te 
plota ose te pjesshme ne kryerjen e transaksioneve bankare. Per me teper, administratori 
Edmond Mahmuti ka te drejte te marre persiper detyrime dhe te nenshkruajne ne emer 
te kompanise çdo kontrate qe krijon detyrime ndaj shoqerise, por qe konsiderohet e 
nevojshme dhe e arsyeshme per veprimtarine e shoqeris.")           

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme

Datë: 09/11/2021 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=32F29E5F-985A-4D59-AE71-56B18A698506
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D43B3426-297B-498B-80FB-6C1C36CD6639
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2358EB14-B4F5-47DB-A3B2-D5662ACBD986
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A7CD2CFA-BF20-4E72-B6AB-148004743A74
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A7CD2CFA-BF20-4E72-B6AB-148004743A74
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4194DE51-597C-40A0-8637-97B557599209

