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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) M11621016J

2. Data e Regjistrimit 21/04/2021
3. Emri i Subjektit Nicholson Hospitality Group
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 19/04/2021
6. Kohëzgjatja                  Nga: 19/04/2021

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Rruga Brigada e VIII-te, Pallatet 
Agimi, shkalla 21, ap 360, 1001 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit Administrim ne fushen hotelerise te restoranteve dhe bareve, 

perfshire ketu dhe hapjen e tyre ne te gjithe territorin e 
shqiperise. Dhenie me qira te treteve. Hapjen dhe zhvillimin 
e qendrave tregtare, etj. Sherbime te ndryshme, ne favor te te 
treteve, si konsulenca, sherbime ne fushen administrative. 
Agjensi publicitare. Shitje, tregti, import-export, me pakice e 
shumice te mallrave te ndryshme, per vete dhe per te trete. 
Ne perputhje me legjislacionin shqiptar, ne menyre qe te 
arrihet qellimi i siperpermendur Shoqeria mund: te kryeje 
cdo aktivitet tregtar, financiar, dhenie-marrje me qera, te 
vendose pengje dhe barre hipotekore; aktivitete keto te 
konsideruara si te dobishme apo te nevojshme per te arritur 
qellimet e Shoqerise dhe qe nuk tejkalojne ne mase 
aktivitetet kryesore, te cituara me siper; te kryeje aktivitete 
publikimi dhe reklamimi. Shoqeria kryen cdo lloj aktiviteti 
qe ben pjese ne objektin e saj, qe lidhet me te dhe qe e 
mbeshtet ate
Paola Lo Manto10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 19/04/2021                Deri: 19/04/2026
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
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11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
12. Ortakët PaolaLo Manto

12.1 Vlera e kapitalit                Para: 100.000,00                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: Nicholson Hospitality Group
E-Mail: paolalomanto@gmail.com  
Telefon: +393493768338  

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

Regjistrimi Fillestar: CN-689996-04-21

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

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

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3DCC2918-732D-4E5E-8E72-0AD86AED6199
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9A2FDB5C-7F49-4AB1-8C1E-A621EA7A92D1
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6E3C9A6B-1411-426C-A90E-D754F414FFEB

