
1

EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË 
DHËNAT E SUBJEKTIT “PËR DEGËT OSE ZYRAT E 

PËRFAQËSIMIT TË SHOQËRIVE TË HUAJA”

GJENDJA E REGJISTRIMIT FILLESTAR

1. Numri unik i identifikimit të subjektit 
(NUIS)

L91511017R

2. Data e Regjistrimit 11/03/2019
3. Emri i Subjektit Blackthorne
4. Forma ligjore Dege e shoqërisë së huaj
5. Kohëzgjatja                  Nga: 15/02/2019            Deri: 
6. Fusha e veprimtarisë (nëse është e 

përcaktuar)
Importi / Eksporti i pajisjeve te telekomunikacionit, pajisjeve 
te rrjetit dhe pajisjeve te tjera IT.

7. Zyra Qendrore e Degës/Zyrës së 
Përfaqësimit në Shqipëri.

Tirane Tirane  TIRANE Njesia Bashkiake Nr.2, Rruga 
Themistokli Germenji, Pallati Pegaso, Kati 7, Ap.30 

GARY PAUL O' GRADY8. Përfaqësuesi/it ligjor i Degës/Zyrës së 
përfaqësimit
8.1  Afati i emërimit                Nga:  15/02/2019            Deri:  15/02/2024

9. Kufizimet e kompetencave (nëse ka) Administratori do te kete te drejte te perfaqesoje Degen e 
Kompanise ne Shqiperi ndaj paleve te treta, institucioneve 
ose entiteteve publike ose private, te lidhe kontrata per dhe 
ne emer te deges me ndonje pale te trete, te punesoje dhe 
shkarkoje punonjesit ose personel tjeter siç konsiderohet e 
nevojshme per drejtimin e biznesit ne Shqiperi, te 
perfaqesoje degen ne Shqiperi perpara çdo banke te nivelit te 
dyte dhe kryeje çdo transaksion financiar ne llogarine e 
deges, te kryej çdo veprim ose biznes ose veprimtari tjeter qe 
konsiderohet e nevojshme per biznesin e deges ne Shqiperi, 
te ndryshoje seline dhe/ose te hape zyra/adresa sekondare ne 
Shqiperi, t'i jape ndonje perfaqesuesi te zgjedhur prej tij 
delegimin e kompetencave specifike ose te pergjithshme qe 
konsiderohen te nevojshme, brenda kufijve te kompetencave 
qe i jane dhe atij me ligj dhe me kete rezolute.
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10. Vende të tjera të ushtrimit të 
aktivitetit:

11. Të dhëna që  njoftohen vullnetarisht Emri Tregëtar: Blackthorne
E-Mail:  info@lpalbania.com 
Telefon: 0675111681  

12. Statusi: Aktiv

13. Të dhënat e shoqërisë së huaj
14. Emri i shoqërisë BLACKTHORNE INTERNATIONAL TRANSPORT
15. Forma ligjore Ltd
16. Kapitali 101,00
17. Data e themelimit 01/09/2009
18. Selia
19. Kohëzgjatja                Nga: 1092009            Deri: 
20. Përfaqësuesi/it ligjor i shoqërisë së 

huaj
20.1  Afati i emërimit 

GARY PAUL O' GRADY

               Nga:  01/09/2009            Deri:  
21. Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

Lista e Dokumenteve:
Vendimi i organit kompetent te shoqerise se huaj per hapjen e deges apo zyres se perfaqesimit ne 
Shqiperi
Dokumente qe vertetojne gjendjen aktuale te shoqerise dhe faktin nese eshte ne proces likuidimi 
apo falimentimi
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Akti i emërimit të administratorit te deges ose zyres se perfaqesimit, nëse nuk përfshihet në 
vendimin e organit kompetent
Bilancin e shoqërisë për vitin e fundit financiar, mbajtur sipas standardeve të kërkuara në shtetin e 
huaj, nëse shoqëria e huaj ka patur aktivitet për me shume se një vit
Dokumentacioni qe verteton regjistrimin e shoqerise (certifikata e regjistrimit ose dokumente te 
ngjashme)
Dokumenti i autorizimit

Regjistrimi Fillestar: CN-120090-03-19

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=79E058A1-2265-457F-8578-1F008289FA8E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=79E058A1-2265-457F-8578-1F008289FA8E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C014036E-A3EC-464B-BEB2-38B1C171FB07
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C014036E-A3EC-464B-BEB2-38B1C171FB07
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=441DAFCD-1B09-4014-A8A7-577C93BC2D6A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B4E00471-2A91-4E35-B475-59B2C90C9E62
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B4E00471-2A91-4E35-B475-59B2C90C9E62
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DBC04C25-3F28-4A7D-BD0F-88ADC8296607
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DBC04C25-3F28-4A7D-BD0F-88ADC8296607
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0F2188DA-57A9-4B2B-89F3-AC8DEEECC49A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0F2188DA-57A9-4B2B-89F3-AC8DEEECC49A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DAFB9ACC-0ECC-4BAD-A727-D871A3A73920
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regjistrimit

Datë:11/01/2020
     __________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
     ( i nëpunësit të sportelit)


