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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) M21606011K

2. Data e Regjistrimit 06/04/2022
3. Emri i Subjektit SWAN RESIDENCE
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 05/04/2022
6. Kohëzgjatja                  Nga: 05/04/202205/04/2029

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri
Tirane Tirane  TIRANE Njësia V, në pasurinë nr. 51/256+1-
N5, Zona Kadastrale 3292, Volumi 69, Faqe 195, në 
''Rezidenca e Diellit 2'' 
10.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit Zhvillimi, investimi, ndertimi, rregjistrimi,  administrimi  

dhe  shitja e pasurive te palujtshme,i  projektit rezidencial " 
Kompleks  banimi   1,2  dhe 3 kate  me 2 kat nentoke   dhe  
mure  rrethues. Shoqeria, ne menyre dytesore dhe jo ne 
menyre direkte, dhe sidqqofte vetern per  te permbushur  
objektin   tregtar  te Shoqerise,  mund  te kryeje çdo 
veprimtari  tregtare, industriale,  financiare  dhe transaksione  
ne lidhje  me pasuri  te luajtshme  dhe te paluajtshme  te cilat 
do te konsiderohen si te  nevojshme dhe te domosdoshme  
nga adrninistratoret per  permbushjen    e objektit  te 
Shoqerise. Shoqeria mund  te ushtroje aktivitete   te tjera  
ndihmese  ose te lidhura duke  perfshire importin   dhe  
eksportin,  si  dhe  te gjitha  aktivitet   e nevojshme   dhe te 
domosdoshme per te permbushur  objektin e Shoqerise ne 
perputhje  me ligjin. 
Alban Çinari10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 05/04/2022                Deri: 05/04/2025
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
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S&D Invest
               Para: 10.000,00                Natyre: 
1,00

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

100,00
12.4 Komente (nëse ka)

13. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

14. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht

Emri Tregtar: SWAN RESIDENCE
E-Mail: juridik9@agikons.com  
Telefon: 0699199416  

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

Regjistrimi Fillestar: CN-889070-04-22

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë: 11/04/2022 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5745551F-727B-4B06-9ED9-0AFB3790C376
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B51B7FC1-A667-4405-8FF2-415E6B30FAA8
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=39F052E1-6835-4DD2-8057-6A658151C83B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=80B8BA8C-8BFD-45DA-BF58-CEA5E79DFA2A

