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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) M22309024D

2. Data e Regjistrimit 09/11/2022
3. Emri i Subjektit ABYSS
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 26/10/2022
6. Kohëzgjatja                  Nga: 26/10/2022

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Rruga e Barrikadave; Qendra 
Turdiu; K2; N17, Tiranë, Shqipëri. 
1.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit Shoqëria do të ketë si objekt ushtrimin e veprimtarisë në 

dhënien e konsulencës mediatike brenda dhe jashtë territorit 
të Republikë së Shqipërisë. Konkretisht: 1. Shërbime 
televizive dhe konsulence në fushën e medias; 2.

Konsulencë dhe asistencë në fushën e medias; 3.
Konsulence fushtash brenda dhe jashte vendit; 4.
Lobing ndërkombëtar; vënie në dispozicion të 

kontakteve institucionale dhe private vendase dhe të huaja 
për akses në informacion, akses në rrjete të financës së lartë 
ndërkombëtare dhe akses në dhomat e arbitrazhit. 5. Vënie në 
dispozicion të kontakteve dhe lidhjeve institucionale me 
rrjete investigative ndërkombëtare, me kompani 
ndërkombëtare të investigimit dhe hetimit me metoda 
speciale, vënia në dispozicion e kontakteve dhe lidhjeve me 
industrialistë vendas dhe të huaj. 
Habjon Hasani10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 26/10/2022                Deri: 26/10/2027
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
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12. Ortakët HabjonHasani
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 1.000,00                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: “ABYSS” sh.p.k
E-Mail: primisandi@gmail.com  
Telefon:  0699829690 

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

Regjistrimi Fillestar: CN-029736-11-22

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë: 19/11/2022 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=208F87C9-AC51-458F-B794-ADE5188120D3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DD27CB37-7F89-49D1-A165-B8E349CB5CA4
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2D441858-CF79-4A1F-9792-F336E48744EA

