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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) L82217503H

2. Data e Regjistrimit 17/10/2018
3. Emri i Subjektit German Business Services
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 14/09/2018
6. Kohëzgjatja                  Nga: 14/09/2018
7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Durres Durres  DURRES Porti Detar, Terminali i Trageteve. 

650.000,008. Kapitali
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00

9. Objekti i aktivitetit Ofrimi i sherbimeve te IT per llogari te FRS Group dhe 
paleve te treta si Programin Software-sh, Shitje dhe 
Marketing lidhur me operacionet dhe sherbimet ndihmese 
per Tragetet dhe Portin, Shtje dhe blerje per mallrat dhe 
sherbimet per catering dhe Duty Free ne Shqiperi. Me qellim 
realizimin e objektit te aktivitetit te saj, Shoqeria mund te 
kryeje operacione tregtare me pasuri te paluajtshme dhe te 
luajtshme, si dhe te administroje, te bleje, te shese, te jape 
me qira shoqeri e aktivitete te tyre si dhe te kete interesa e 
pjesemarrje ne shoqeri te tjera, konsorciume te themeluara 
apo ne themelim e siper, qe kane objekt te ngjashem me 
objektin e aktivitetit te Shoqerise. Ne pergjithesi, Shoqeria 
mund te kryeje cdo veprimtari te nevojshme e te dobishme, 
te lejuar nga ligji per realizimin e objektit te aktivitetit te saj. 
SIMON ALEXANDER HARM10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 14/09/2018                Deri: 14/09/2023
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

FRS Chartering Beteiligungsgesellschaft MBH12. Ortakët 
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 650.000,00                Natyre: 
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1,0012.2 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: German Business Services
E-Mail: simon.harm@afto.al  
Telefon: 0694089930  

15. Statusi: Pezulluar
Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)

Regjistrimi Fillestar: CN-949149-09-18

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

29/07/2019 Numri i ceshtjes: CN-287003-07-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses se administratorit, date 25.07.2019 ku 
eshte kerkuar : Pezullim aktiviteti.
Statusit ishte            ("Aktiv")          u be            ("Pezulluar")         

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

Datë: 13/12/2022 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=939175D6-1FE6-4485-8462-AEB1A328161F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E866B352-AA9F-4734-A35D-3CB78146286B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=94FE6CEF-2C69-4B63-9B49-704A0923A27B

