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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) M02219014S

2. Data e Regjistrimit 19/10/2020
3. Emri i Subjektit FINSEC DEVELOPMENT
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 09/10/2020
6. Kohëzgjatja Nga: 09/10/2020

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri
Tirane Tirane  TIRANE Rruga Ismail Qemali, pallati nr. 27, 
hyrja 1, kati VI, apartamenti 24, Njesia bashkiake nr. 5. 

10.000,008. Kapitali
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 2,00

9. Objekti i aktivitetit Fusha e veprimtarise se Kompanise në Shqiperi dhe jashtë 
saj eshte ndërtimi, operimi, menaxhimi i resorteve te 
turizmit, hoteleve; blerja, administrimi, dhënia me qira dhe 
shitja e pasurive të paluajtshme; sigurimi i shërbimeve të 
turizmit dhe / ose argetimit (te tilla si, por pa u kufizuar në  
klube golfi, klube jahtesh, etj.); blerja, shitja dhe menaxhimi 
i interesave dhe I ose pjesemarrjeve në kompani te tjera 
(ekzistuese dhe / ose të mëvonshme) që ndjekin dhe 
ushtrojnë veprimtari ligjore në këtë fushë (ketu e tutje, 
"Biznesi"). Kompania mund te kryeje te gjitha veprimtarite 
tregtare, industriale, financiare, veprimtari me pasuri te 
luajtshme dhe të paluajtshme që konsiderohen te nevojshme 
ose të dobishme per t'u kryer dhe të permbushe qellimin e 
veprimtarisë së saj, duke specifikuar që aktiviteti financiar 
do te kryhet posacerisht në perputhje me këto fusha te 
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aktivitetit. Ne pergjithesi, Kompania mund te kryeje çdo 
aktivitet te nevojshëm dhe të dobishëm, të lejuar nga 
legjislacioni në fuqi me qellim permbushjen dhe ushtrimit e 
objektit të veprimtarise së saj.  Kompania mund të ofrojë 
shërbime te tjera dhe të kryeje veprimtari te tjera me vendim 
te Asamblesë së Pergjithshme të Aksionarëve, ne perputhje 
me legjislacionin në fuqi.  Kompania mund te ndryshoje 
fushen e veprimtarise se saj, në çdo kohe, në perputhje me 
dispozitat e Ligjit per Shoqerite Tregtare dhe ketyre akteve 
nenligjore.
Artan Kraja10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit Nga: 09/10/2020 Deri: 09/10/2025
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët GregXhillari
12.1 Vlera e kapitalit Para: 3.000,00 Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 1,00
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 30,00

*Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse një 
kuotë zotërohet në bashkëpronësi)

12.4 Komente (nëse ka)

Finsec Ltd
Para: 7.000,00 Natyre: 
1,00

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

70,00
13.4 Komente (nëse ka)

14. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

15. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht

Emri Tregtar: FINSEC DEVELOPMENT
E-Mail: akraja@gmx.ch  
Telefon: 0676075975  
Të Tjera: Kapitali eshte ne EURO

16. Statusi: Aktiv



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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