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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) M22315506T

2. Data e Regjistrimit 15/11/2022
3. Emri i Subjektit ZENN TURIZEM
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 14/11/2022
6. Kohëzgjatja                  Nga: 14/11/2022

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Durres Durres  DURRES Lagja 11, Rruga Aleksandër Goga, 
Pallatet “Laçku”, Nr. 2, H.1, K.6, Apt.25 Durrës 
100,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 2,00
9. Objekti i aktivitetit Aktivitete dhe agjensi të udhëtimeve turistike, organizime të 

udhëtimeve, pushimeve ose guidave tursitike individuale dhe 
kolektive, ose ndërmjetësimin për shitjen e produkteve të 
këtij aktiviteti, rezervimi i vendeve në mjetet e transportit të 
udhëtarëve, marrja dhe vënia në dispozicion me qira totale 
ose pjesërisht e keëtyre mjeteve të transportit, rezervimi i 
dhomave në hotelet turistike, porositja e të ngrënit në 
restorantet turistike, dorëzimi i bonove të rezervimit dhe të 
porositjes ne mjetet e transportit, hotele dhe restorante; 
Shërbime të lidhura me pritjen turistike, si organizimi i 
vizitave në qytete, muze, monumente etj, shërbimi i 
guidëpërkthyesve, shoqëruesve; në dhënien e 
informacioneve për udhëtime e turizëm, të programuara 
paraprakisht ose sipas dëshirës së klienteve. Shërbime 
transport turistik, organizimi i udhëtimeve për turistët me 
mjete të të tretëve apo të vetë shoqërisë, Konsulenca në këtë 
fushë dhe në fusha të tjera, gjetja, menaxhimi dhe 
shpërndarja e personelit specialist në fusha të ndryshme, 
trajnimi dhe konsulenca për menaxhimin, aktivitete të tjera të 
burimeve njerëzore. Shoqëria mund të kryejë me qëllim 
arritjen e objektivave të biznesit të shoqërisë, çdo veprim 
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tregtar, industrial, financiar dhe transaksion në lidhje me 
pasuri të luajtshme e të paluajtshme të cilat janë të 
nevojshme ose të përshtatshme për arritjen e objektivave të 
Shoqërisë.
ENGIN OZCAN10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 14/11/2022                Deri: 14/11/2027
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

OZLEM OZCAN12. Administratori/ët
12.1 Afati i emërimit                Nga: 14/11/2022                Deri: 14/11/2027

13. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 
parashikimet ligjore
13.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

14. Ortakët ENGINOZCAN
14.1 Vlera e kapitalit                Para: 80,00                Natyre: 
14.2 Numri i pjesëve 1,00
14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 80,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
15. Ortakët OZLEMOZCAN

15.1 Vlera e kapitalit                Para: 20,00                Natyre: 
15.2 Numri i pjesëve 1,00
15.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 20,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
16. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

17. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht
E-Mail: enginozcan@yaani.com  
Telefon:  0695805742 

18. 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-032819-11-22

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5A45F250-0A7B-40C7-95B1-1833CF0A49B4
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A5E2CF02-D762-4A0A-9BF3-6CC98E559471
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EE1A3CBB-D0BE-47FA-8ECA-889D2A82CB1B
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Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë: 26/11/2022 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)


