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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) L71621020T

2. Data e Regjistrimit 21/04/2017
3. Emri i Subjektit NOOR
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 18/04/2017
6. Kohëzgjatja                  Nga: 18/04/2017

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Rruga "Vaso Pasha", Nr.2/404, 
Zona Kadastrale nr.8270 
100,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit Veprimtaria e shoqerise eshte:Bar kafe, Ne fushen e import-

eksportit, perpunimit dhe tregtimit me shumice dhe pakice te 
kafese dhenenprodukteve te saj. Ne fushen e import-
eksportit,prodhimit dhe tregtimit me shumice dhe pakice te 
te gjithamallrave industriale, ushqimore, bujqesore dhe 
blegtorale,elektroshtepiake, farmaceutike, te fushes se 
ndertimit,imobiliare, makineri, pajisje dhe materiale 
mjeksore, per fushen e turizmit, te shendetesise, te arsimit 
dhetelekomunikacionit. Ne fushen e zhvillimit te turizmit, 
tehapjes se hoteleve, restoranteve, bareve, agjensive 
turistike,te udhetimit dhe te telekomunikacionit.Transport 
mallrash tete gjitha llojeve brenda dhe jashte vendit. 
Hapja,menaxhim dhe shfrytezim te cdo lloj madhesie baresh, 
restorantesh, hoteleri. Hapja,menaxhim dhe shfrytezim te 
cdo lloj madhesie baresh, restorantesh, hoteleri turizem, fast 
food, diskotekash dhe lojra argetuese per femije, qender 
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sportive, qenderpushimi dhe kurative. Ne fushen eagjentimit 
dizajnit, brandimit, paketimit, publicitetit dhe prodhimit te 
materialeve publicitare, krijimit dhe publikimit te tyre ne cdo 
lloj materiali apo forme tjeter reklamuese. Shoqeria do te 
kryeje cdo aktivitet ne funksion te objektit kryesor te saj.
Lorela Hoxha10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 18/04/2017                Deri: 18/04/2022
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët LorelaHoxha
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 100,00                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: NOOR
Telefon: 0698885599  

15. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Akti i themelimit
Dokumenti i autorizimit

Regjistrimi Fillestar: CN-252880-04-17

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë: 13/12/2018 ____________________

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D4FD70F3-DC97-46E5-BE26-0C832060D253
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BEF581DC-B889-44B2-B1C3-247566662650
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FCE1C08B-0BEB-404A-8E32-BC76A17C4B00
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=28184645-1434-45BA-B8FB-C2B25F69BFB9
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Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)


