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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) M12017006M

2. Data e Regjistrimit 17/08/2021
3. Emri i Subjektit Blue Nile
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 13/08/2021
6. Kohëzgjatja                  Nga: 13/08/2021

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Rruga Kole Komsi, objekt te zona 
kadastrale 8190, nr.pasurie 11/917 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 2,00
9. Objekti i aktivitetit Sherbine ne fushen e stomatologjise, klinike dentare, 

perkujdesje per lekuren. Import –Eksport, tregti me shumice 
dhe pakice te artikujve te ndryshem industrial, ushqimore, 
pajisjeve te telekomunikacionit dhe  informatike, turizem 
dhe te gjithe sherbimet, agjensi udhetimi , transport 
kombetar dhe nderkombetar i pasagjereve, i mallrave, 
sherbime aviacioni, aparatura dhe materiale mjekesore, 
materiale dentare,depo farmaceutike, sherbim e tregtim 
materiale ndertimi, ndertime objekte industriale dhe banimi 
shume kateshe, shitje blerje pasuri te luajtshme dhe te 
paluajtshme, blerje shoqeri apo pjese kuotash apo aksione te 
tyre, sherbime ndermjetesimi etj. Veprimtari ne fushen e 
ndertimit si dhe çdo aktivitet tjeter i lejuar nga legjistacioni 
shqiptar qe i sherben objektivit te shoqerise. 
Norhan Mostafa Helmy Mohammed Aly Nassar10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 13/08/2021                Deri: 13/08/2026
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët Eslam Abdelbaset AbdelfattahHammada
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12.1 Vlera e kapitalit                Para: 50.000,00                Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 1,00
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 50,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
13. Ortakët Norhan Mostafa Helmy Mohammed AlyNassar

13.1 Vlera e kapitalit                Para: 50.000,00                Natyre: 
13.2 Numri i pjesëve 1,00
13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 50,00

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

15. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht

Emri Tregtar: Blue Nile
E-Mail: bluenile@albaniagates.com  
Telefon: 0693280997  

16. 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-770621-08-21

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

13/10/2021 Numri i ceshtjes: CN-798273-10-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit date 12.10.2021 ku eshte vendosur: 
Largim i administratorit Mohamed Fathy Hassan Hassan. 

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte larguar administratori:            ("Mohamed Fathy Hassan Hassan")         

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

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=69CC42E5-89E3-422A-810F-11F1E9DA177E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=80848EF9-D79E-4625-838B-1F260CD95A9E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4C5861AC-2251-4DA7-8332-8D2F45DB0A26
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8485D412-F74D-4455-910A-9193CAE61FE1
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8485D412-F74D-4455-910A-9193CAE61FE1
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6FD79389-3BD7-46F0-B1CF-CD3AFC3E0F5F
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Datë: 17/02/2022 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)


