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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) M12318008T

2. Data e Regjistrimit 18/11/2021
3. Emri i Subjektit MANASTIRI RESORT
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 16/11/2021
6. Kohëzgjatja                  Nga: 16/11/2021

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Rruga Dervish Hima, Arena Center, 
Seksioni B/C, kati 5 
1.000.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 2,00
9. Objekti i aktivitetit •Projektimi, ndërtimi, vënia ne shfrytëzim e nje kompleksi 

turistik, një strukture hotelerie dhe e objekteve turistike;  • 
Shitja, dhënia me qira dhe disponimi ne cdo lloj forme i 
objekteve me destinacion rezidencial;  •Ofrimi i sherbimeve 
te hoteleri-turizmit ne zonën e Sarandes, si dhe cdo 
veprimtari tjetër plotësuese, që lidhet direkt ose indirekt me 
veprimtarinë e sipërpërmendur;  • Investim ne ndërtimin e 
vilave, banesave dhe hoteleve. Shitje dhe blerje pronash dhe 
cdo lloj ndërtimi te realizuar ose jo nga vetë shoqëria;  
•Përgatitja e planeve te zhvillimit per zonat e zgjedhura; 
Hartimi i projekteve per planet e zhvillimit dhe per çdo lloj 
tjetër investimi ne fushen e real estate. Mirëmbajtja e 
objekteve dhe infrastrukturës;  •Menaxhimi i hoteleve; 
Menaxhim bar-restoranti; Menaxhim i sipërfaqes se plazhit. 
Ne përmbushje të objektit me sipër, shoqëria mund të kryejë 
te gjitha aktivitetet e nevojshme, te tilla si, por pa u kufizuar 
ne importin dhe eksportin e pajisjeve, mallrave të ndryshem, 
lëndës se pare, artikujve industriale te ndryshëm përfshi 
produkte  ushqimore të cdo lloji. •Shoqeria mund të 
bashkepunojë dhe/ose bleje/përfitojë direkt ose indirekt  
pjesëmarrje, në shoqeri, ndërmarrje, agjenci apo sipermarrje 
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te tjera, të cilat kane fushë veprimtarie të ngjashme.  •Perveç 
sa me sipër, Shoqëria mund të kryejë çfarëdo veprimtarie 
tjetër që lejohet nga legjislacioni ne fuqi i Republikës Se 
Shqipërisë. 
Gerold Tola10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 16/11/2021                Deri: 16/11/2022

11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

Administratori i shoqërisë nuk mund të shesë dhe/ose blejë 
pasuri të paluajtshme ne emer dhe per llogari te shoqërisë, pa 
marre me pare miratimin paraprak me shkrim te asamblese 
se ortakëve.
ANDI.
               Para: 500.000,00                Natyre: 
1,00

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

50,00
12.4 Komente (nëse ka)

FINMAN
               Para: 500.000,00                Natyre: 
1,00

13. Ortakët 
13.1 Vlera e kapitalit
13.2 Numri i pjesëve
13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

50,00
13.4 Komente (nëse ka)

14. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

15. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht

Emri Tregtar: MANASTIRI RESORT
E-Mail: geroldtola@hotmail.com  
Telefon: 0698081378  

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)

Regjistrimi Fillestar: CN-818185-11-21

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C1D93425-227B-403F-8570-484570DBAB51
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2C4A5057-1A11-44D1-93EF-7B84DC2B7635
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Datë: 14/03/2022 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)


