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)
2. Data e Regjistrimit

L62113019H
13/09/2016

3. Emri i Subjektit

UNIVERSITETI DITA

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

02/09/2016

6. Kohëzgjatja

Nga: 02/09/2016
Tirane Tirane TIRANE Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Diga e
Liqenit, Vila ne zonen kadastrale 8270, Nr.pasurie 8/193,
Kati 2
1.000,00

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri
8. Kapitali
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave
9. Objekti i aktivitetit

4,00
Aktivitet ne fushen e Arsimit privat te larte Universitar dhe
pasuniversitar,kolegje e kurse afatshkurter,afatmcsem e
afatgjate para dhe pasuniversitar; Administrimi dhe drejtimi
didaktik i institucionit arsimor te larte,jo publik,universitar
dhe pasuniversitar si dhe aktivitete te tjera ndihmese per kete
lloj veprimtarie.Kryerja e kualifikimeve shkencore
pasuniversitare,kurseve te specializimit dhe kurseve te
kualifikimit afatshkurter dhe afatgjate. Ne perputhje me
legjislacionin shqiptar, ne menyre qe te arrihet qellimi i
siperpermendur, Shoqeria mund: te kryeje cdo lloj akdviteti
ne raport me objektin dhe per ta favorizuar ate; te kryeje cdo
transaksion ne lidhje me pasunte e luajtshme dhe te
paluajtshme, si dhe cdo aktivitet tregtar, financial, dheniemarrje me qera, te vendose pengje dhe barre hipotekor qe
mund te konsiderohen si te dobishme apo te nevojshme per
te arritur qellimet e Shoqerise dhe qe nuk tejkalojne ne mase
aktivitetet kryesore, te cituara me siper; te kryeje aktivitete
publikimi dhe reklamimi per te arritur qellimet e Shoqerise;
te veproje si konsulent, ne cfaredolloj fushe te aktivitetit
tregtar, dhe ne pergjithesi te angazhohet ne projekte
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10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
12. Ortakët

kerkimesh dhe projekte zhvillimi aktivitetesh ne te gjitha
fushat me interes tregtar dhe shoqeror. Shoqeria mund te
marre pjese ne menyre te drejtperdrcjte ose terthorte ne cdo
shoqeri qe ka objekt te ngjashem apo qe lidhet me objektin e
Shoqerise. Per me teper, Shoqeria mund te kryeje cdo
aktivitet tjeter i cili nuk eshte i ndaluar nga legjislacioni ne
fuqi.
Adrian Thano
Nga: 02/09/2016

AlbanDabulla

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 600,00

12.2 Numri i pjesëve

1,00

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

60,00

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

Para: 150,00

13.2 Numri i pjesëve

1,00

13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

15,00

Natyre:

AdrianThano

14.1 Vlera e kapitalit

Para: 150,00

14.2 Numri i pjesëve

1,00

14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

15,00

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

Natyre:

ShyqyriDade

13.1 Vlera e kapitalit

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

Deri: 02/09/2021

Natyre:

LeartKola

15.1 Vlera e kapitalit

Para: 100,00

15.2 Numri i pjesëve

1,00

15.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

10,00

Natyre:

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

Emri Tregtar: UNIVERSITETI DITA
Telefon: 0682025858

18. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Regjistrimi Fillestar: CN-923895-09-16

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit

Datë: 22/01/2018

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)
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