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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) M02407023J

2. Data e Regjistrimit 07/12/2020
3. Emri i Subjektit WHITE ROADS HOTEL
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 26/12/2020
6. Kohëzgjatja Nga: 26/12/2020

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri

Tirane Tirane  TIRANE Njesia Bashkiake Nr.5 Rr. "Ibrahim 
Rugova", prane Gardes se Republikes se Shqiperise, Pallati 
Kontakt, Kati 2, mbi Union Bank,Pasuria nr. 4/90-N17, 
volum 68, faqe 204,zona kadastrale 8270. 

100,008. Kapitali
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00

9. Objekti i aktivitetit Projektimi, ndertimi, venia ne shfrytezim, administrimi dhe 
operimi I strukturave hoteliere dhe/ ose objekteve turistike 
sezonale, administrimi i tij/tyre dhe ofrimi i sherbimeve te 
hoteleri-turizmit ne kete zone, perfshire edhe cdo veprimtari 
tjeter plotesuese, qe lidhet direkt ose indirekt me 
veprimtarine e siperpermendur. Shoqeria mund te kryeje 
edhe veprimtari tregtare te tjera, qe lidhen me pasuri te 
luajtshme dhe te paluajtshme, te marre me qira pasuri te 
luajtshme, te paluajtshme, ndermarrje, dege ndermarrjesh, si 
dhe te kete pjesemarrje ne shoqeri, ente, konsorciume te 
themeluara apo ne themelim e siper. Krijimi i faqeve web, 
platformave elektronike ne internet dhe aplikacioneve me 
synim zhvillimin e aktivitetit te shoqerise edhe nepermjet 
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pajisjeve elektronike te komunikimit ne distance.Shoqeria 
mund edhe te jape garanci reale dhe/ose personale, te 
vendose pengje, te dale dorezanese apo te vendose hipoteke 
edhe ne favor te te treteve. 
Florenc Gjikuria10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit Nga: 26/11/2020 Deri: 26/11/2025
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

GJIKURIA
Para: 100,00 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: WHITE ROADS HOTEL
E-Mail: florenc.gjikuria@gjikuria.com  
Telefon: 0692074000  

15. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
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)
Akti i themelimit

Regjistrimi Fillestar: CN-628165-12-20

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë: 15/08/2022 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=32DB515A-470B-42E7-BA2B-0D8F1C3426AE
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1064C4D9-0D5F-4899-B33D-4C3698FAD3F6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D1A78668-CEB0-42AF-AD2A-CA3C766C2E7E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=02877ABB-D207-4060-A1E2-DF41FBFF6CC0


Shënim : Ky dokument është gjeneruar dhe vulosur me anë 
të një procedure automatike nga një sistem elektronik (Qendra Kombëtare e  Biznesit) 
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