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)
2. Data e Regjistrimit

L22326009V
26/11/2012

3. Emri i Subjektit

"Universiteti ELITE"

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

23/11/2012

6. Kohëzgjatja

Nga: 23/11/2012

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri

Tirane Tirane TIRANE Rruga Nikolla Tupe, Pallati 2/1.

8. Kapitali
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave

100.000,00

9. Objekti i aktivitetit

10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
12. Ortakët

100,00
Objekti i veprimtarise se Shkolles se Larte "Universiteti
ELITE" eshte kontributi ne zhvillimin e Arsimit te Larte
Universitar jo publik ne fusha te ndryshme shkencore dhe
profesionale, ne edukimin me vlerat me te mira morale dhe
zhvillimin e kerkimit shkencor me qellim qe te siguroje
specialists te afte profesionalisht qe do t'i sherbejne
zhvillimit ekonomiko-shoqeror te vendit. Shkolla e Larte
"Universiteti ELITE" respekton te drejtat e njeriut sipas
Kartes se Helsinkit, parimet e humanizmit, barazise
shoqerore mes shtresave te shoqerise, racave, feve dhe
kombesive te ndryshme.
Dituri Dizdari
Nga: 23/11/2012

Deri: 23/11/2017

HysniDizdari

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 100.000,00

12.2 Numri i pjesëve

100,00

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

100,00

Natyre:

1

- 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: "Universiteti ELITE"
Telefon: 0692408029

15. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
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-943126-11-12

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
17/07/2013

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-074865-04-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Kerkeses date 27.03.2013 per pushimin e
perkohshem te aktivitetit te shoqerise nga data: 27.03.2013 - pa afat.
Statusit ishte
("Aktiv")
u be
("Pezulluar")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

18/07/2013

Numri i ceshtjes: CN-153783-07-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkese se administratorit te shoqerise date
18.07.2013 ku eshte kerkuar : Aktivizimi i Aktivitetit.
Statusit ishte
("Pezulluar")
u be
("Aktiv")
Lista e Dokumenteve:
Kerkesa per heqje nga statusi i " pezulluar"

Datë: 23/06/2022

____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)
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