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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) K81607017V

2. Data e Regjistrimit 07/04/2008
3. Emri i Subjektit ALBAUS Marina
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 02/04/2008
6. Kohëzgjatja                  Nga: 02/04/2008

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Rruga Hoxha Tasim, Godina nr.1, 
Kati 7 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 100,00
9. Objekti i aktivitetit Planifikim, projektim, zhvillim, operim te projekteve marina, 

te programeve rinore, trajnim etj.Konsulencë në fushën e 
Turizmit Nautik.Konsulencë në fushën e Ndërtimit dhe 
Manaxhimit të Porteve.Xhvillim dhe operim i projekteve të 
designuara për prodhimin e energjisë së 
rinovueshme(Ere,Solar,hidro etj).Zhvillimi i aktiviteteve 
sportive që lidhen me sportin e lundrimit dhe sportet e tjera 
në det,përfshirë këtu pjesmarrjen në aktivitete të tilla- 
vazhdon-
Wieland Kahl10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 02/04/2008                Deri: 
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët KonradFrey
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12.1 Vlera e kapitalit                Para: 25.000,00                Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 25,00
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 25,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
13. Ortakët ArtanQesko

13.1 Vlera e kapitalit                Para: 25.000,00                Natyre: 
13.2 Numri i pjesëve 25,00
13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 25,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
14. Ortakët EdmondZhupani

14.1 Vlera e kapitalit                Para: 25.000,00                Natyre: 
14.2 Numri i pjesëve 25,00
14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 25,00

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

15.1 Vlera e kapitalit                Para: 25.000,00                Natyre: 
15.2 Numri i pjesëve 25,00
15.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 25,00

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

17. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht

Emri Tregtar: ALBAUS Marina
Telefon: 0692029294  
Të Tjera: . Vazhdon-në rang nacional dhe internacional si 
dhe promovimin e këtyre aktiviteteve.Të themelojë ose të 
mbështesë çdo organizatë jofitimprurëse e cila ndjek 
objektiva që sjellin përparimin e sportit ujor dhe sportit të 
lundrimit me jaht në det.Zhvillim të personalitetit&trajnimit 
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të krizave.Konsulencë për kompanitë Depozitim i vendimit 
te dates 10-03-2009 mbi ndryshimet ne statut dhe akt 
themelim

18. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Akti i themelimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)

Regjistrimi Fillestar: CN-131394-04-08

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

24/04/2009 Numri i ceshtjes: CN-227706-03-09
Telefon ishte            ("")          u be            ("0692029294")         
Objekti ishte            ("Planifikim, projektim, zhvillim, operim te projekteve marina, te 
programeve rinore, trajnim etj")          u be            ("Planifikim, projektim, zhvillim, 
operim te projekteve marina, te programeve rinore, trajnim etj.Konsulencë në fushën 
e Turizmit Nautik.Konsulencë në fushën e Ndërtimit dhe Manaxhimit të 
Porteve.Xhvillim dhe operim i projekteve të designuara për prodhimin e energjisë së 
rinovueshme(Ere,Solar,hidro etj).Zhvillimi i aktiviteteve sportive që lidhen me 
sportin e lundrimit dhe sportet e tjera në det,përfshirë këtu pjesmarrjen në aktivitete 
të tilla- vazhdon-")         
Koment ishte            ("")          u be            (". Vazhdon-në rang nacional dhe 
internacional si dhe promovimin e këtyre aktiviteteve.Të themelojë ose të mbështesë 
çdo organizatë jofitimprurëse e cila ndjek objektiva që sjellin përparimin e sportit 
ujor dhe sportit të lundrimit me jaht në det.Zhvillim të personalitetit&trajnimit të 
krizave.Konsulencë për kompanitë Depozitim i vendimit te dates 10-03-2009 mbi 
ndryshimet ne statut dhe akt themelim")         

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=AA7B9409-4096-4829-A2B5-4DB7D702E9F9
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=13961F07-6D1A-4079-8DD5-5A8DF21FC2ED
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F28B0152-63A5-4C88-83AF-DA5E15BBA478
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8B364081-46DA-4B5E-859B-2B35BD814554
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Datë: 29/12/2018 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)


