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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) M02115008U

2. Data e Regjistrimit 15/09/2020
3. Emri i Subjektit DIVINE BEATY SALON
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 07/09/2020
6. Kohëzgjatja                  Nga: 07/09/2020

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Rr "Frederik Shiroka"kulla nr 3, kati 
përdhe. 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 2,00
9. Objekti i aktivitetit Te shfrytezoje te gjithe' kapacitet e saj per krijimin, dhe 

menaxhimin e Sallonit te Bukurise qe do te trajtoje te gjithe 
llojet e sherbimeve te bukurise se trajtimit te fytyres, trupit 
thonjve, lekures, flokeve etj. Te ofroje sherbime te detajuara 
estetike profesionale me staf te specializuar. Te krijoje, bleje, 
financoje, investoje, te hyje ne marredhenie te ndryshme me 
te tretet, te kryeje sipermarrje dhe projekte, te ofroje 
sherbime dhe asistence te te gjitha llojeve personave fizike 
dhe juridike, perfshi sherbimet menaxhuese, konsulence, 
planifikuese, keshilluese, financiare, investuese, teknike, 
administrative. Shoqeria kryen cdo lloj veprimtarie te 
dobishme per arritjen e objektit te saj, duke perfshire edhe 
pjesmarrje ne kuota dhe aksione ne shoqeri dhe ndermarrje te 
tjera. 

10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit 

Kamela Gogo
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               Nga: 07/09/2020                Deri: 07/09/2025
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

Sidorela Gega12. Administratori/ët
12.1 Afati i emërimit                Nga: 07/09/2020                Deri: 07/09/2025

13. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 
parashikimet ligjore
13.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

14. Ortakët SidorelaGega
14.1 Vlera e kapitalit                Para: 50.000,00                Natyre: 
14.2 Numri i pjesëve 1,00
14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 50,00

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

15.1 Vlera e kapitalit                Para: 50.000,00                Natyre: 
15.2 Numri i pjesëve 1,00
15.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 50,00

- 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: DIVINE BEATY SALON
E-Mail: gsidorela7@gmail.com kamela.gko@gmail.com 
Telefon: 0682196127 0676321679 

18. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
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)
Akti i themelimit

Regjistrimi Fillestar: CN-587996-09-20

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0C577DA1-B4C8-42D1-8BE6-1B6BDF222C76
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4F8CB606-7BE4-414D-9D5B-A0755BEDC609
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=53CCDB86-5D3D-4E8F-BE6C-FA6EE1D0EC84
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HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë: 16/09/2020 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)


