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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) M21912029F

2. Data e Regjistrimit 12/07/2022
3. Emri i Subjektit UNIK CONSULTING
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 07/07/2022
6. Kohëzgjatja                  Nga: 07/07/2022

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Rruga “ Alla”, pallati  nr. 20 hyrja 1 
shkalla 1, Farke , Selite Tiranë . 1044
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit - Konsulence , asistence e menaxhim ne fushen ekonomike , 

financiare , legjislative , te fiskalitetit ,tregjeve financiare . 
Vleresim ndermarrjesh , konsulence ne menaxhim dhe 
marketing biznesi , menaxhim i riskut si dhe keshillime ne 
fushen ekonomike dhe ne fushen e ndertimit. Pergatitjen e 
planeve te biznesit per nevojat e drejtuesve dhe per palet e 
treta , keshillime biznesi mbi mundesite e zhvillimit, 
keshillime per aktivitetin tregtar etj. Ngritja , permiresimi 
dhe mirmbajtja e sistemeve kontabel dhe te kontrollit te 
brendshem te njesive ekonomike si dhe trajnimin profesional 
te personelit per funksionimin e ketyre sistemeve etj. 
Shoqeria mund te kryeje cdo aktivitet tjeter biznesi i cili nuk 
eshte i ndaluar nga ligji I zbatueshem ne Republiken e 
Shqiperise.
Nelson Selmanhasko10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 07/07/2022                Deri: 07/07/2027
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët NelsonSelmanhasko
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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: UNIK CONSULTING
E-Mail: nelson.selmanhasko@gmail.com  
Telefon:  0689033673 

15. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
Akti i themelimit

Regjistrimi Fillestar: CN-947594-07-22

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë: 13/07/2022 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FD2CA446-7FA5-4F08-9B8A-18D60F20EF28
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=617E0698-1AC4-4173-8560-2971F4C443DE
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=19BA1FBA-950C-4A3D-AEAF-8EE17C735B57

