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

L83022405P
22/06/2018

3. Emri i Subjektit

PAPI - PHARMA

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

21/06/2018

6. Kohëzgjatja

Nga: 21/06/2018

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri

Tirane Tirane TIRANE Rruga Frosina Plaku, Pallati Nr.11

8. Kapitali
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave

100.000,00

9. Objekti i aktivitetit

1,00
Tregtimi me shumice dhe pakice. Import -eksport i mallrave
te ndryshme industriale dhe ushqimore si artikuj ushqimor te
cdo lloji , prodhime bujqesore dhe blektorale , pije alkoloke
dhe freskuese , bime mjeksore dhe eterovajore, prodhime
pyjore, esenca te ndryshme , artikuj kozmetike dhe
parfumerie tregtimin me shumice dhe pakice twe cdo lloji,
farmaceutike, import- eksport dhe kryerja e sherbimeve
farmaceutike , tregtimi i artikujve te kinkalerise , prodhime
te ndryshme artistike, veshmbathje e kepuce, paisje
elektroshtepijake, hidrosanitare, material te ndryshme
ndertimi, vegla pune , automjet e pjese kembimi per to ,
veprimtari ne fushen e ushqimit social si Bar - Bufe,
restorante e hoteleri. Kryerja e transaksioneve te ndryshme te
cdo malli, duke siguruar dhe sherbime magazinimi per te
tretet ne mjediset e shoqerise e si dhe cdo veprimtari tjeter qe
vecmas ose se bashku me ate te permendur me siper do te
konsiderohen te pershtatshme per rritjen e zhvillimin e
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shoqerise.Tregti me shumice dhe pakice te barnave.
Taned Bllako

10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit

Nga: 28/03/2019

11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
12. Ortakët

Deri: 28/03/2023

TanedBllako

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 100.000,00

12.2 Numri i pjesëve

1,00

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

100,00

Natyre:

- 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: PAPI - PHARMA
E-Mail: nbllako@hotmail.com
Telefon: 0699688686

15. 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-830596-06-18

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
28/06/2018

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-838820-06-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem date 27.06.2018 ku
eshte vendosur: Ndryshimi i adreses kryesore te ushtrimit te aktivitetit.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Rruga Frosina Plaku, Pallati Nr.11;
"

TIRANE;
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eshte Hequr Adresa: "Fier;
''1 Maji'', Pallati Nr. 54;

FIER;

Patos;

;

PATOS;

Patos, Lagjja

"

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
09/08/2018

Numri i ceshtjes: CN-889155-07-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitmi i vendimit date 25.07.2018, ku eshte vendosur,
shtimi i objektit te aktivitetit te shoqerise.
Objekti ishte
("Tregtimi me shumice dhe pakice. Import -eksport i mallrave te
ndryshme industriale dhe ushqimore si artikuj ushqimor te cdo lloji , prodhime bujqesore
dhe blektorale , pije alkoloke dhe freskuese , bime mjeksore dhe eterovajore, prodhime
pyjore, esenca te ndryshme , artikuj kozmetike dhe parfumerie tregtimin me shumice dhe
pakice twe cdo lloji, farmaceutike, import- eksport dhe kryerja e sherbimeve farmaceutike ,
tregtimi i artikujve te kinkalerise , prodhime te ndryshme artistike, veshmbathje e kepuce,
paisje elektroshtepijake, hidrosanitare, material te ndryshme ndertimi, vegla pune ,
automjet e pjese kembimi per to , veprimtari ne fushen e ushqimit social si Bar - Bufe,
restorante e hoteleri. Kryerja e transaksioneve te ndryshme te cdo malli, duke siguruar dhe
sherbime magazinimi per te tretet ne mjediset e shoqerise e si dhe cdo veprimtari tjeter qe
vecmas ose se bashku me ate te permendur me siper do te konsiderohen te pershtatshme
per rritjen e zhvillimin e shoqerise")
u be
("Tregtimi me shumice dhe
pakice. Import -eksport i mallrave te ndryshme industriale dhe ushqimore si artikuj
ushqimor te cdo lloji , prodhime bujqesore dhe blektorale , pije alkoloke dhe
freskuese , bime mjeksore dhe eterovajore, prodhime pyjore, esenca te ndryshme ,
artikuj kozmetike dhe parfumerie tregtimin me shumice dhe pakice twe cdo lloji,
farmaceutike, import- eksport dhe kryerja e sherbimeve farmaceutike , tregtimi i
artikujve te kinkalerise , prodhime te ndryshme artistike, veshmbathje e kepuce,
paisje elektroshtepijake, hidrosanitare, material te ndryshme ndertimi, vegla pune ,
automjet e pjese kembimi per to , veprimtari ne fushen e ushqimit social si Bar Bufe, restorante e hoteleri. Kryerja e transaksioneve te ndryshme te cdo malli, duke
siguruar dhe sherbime magazinimi per te tretet ne mjediset e shoqerise e si dhe cdo
veprimtari tjeter qe vecmas ose se bashku me ate te permendur me siper do te
konsiderohen te pershtatshme per rritjen e zhvillimin e shoqerise.Tregti me shumice
dhe pakice te barnave.")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
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paguar)
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
29/03/2019

Numri i ceshtjes: CN-148839-03-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, datë 28.03.2019, ku është vendosur:
Miratimi i shitjes të 100% të kapitalit të zotëruar nga ortaku: Erlis Sulkaj, në favor të:
Taned Bllako.- Ndryshimin e administratorit të shoqërisë. Depozitimi i kontratës së
shitjes, Nr.2143 Rep., Nr.722 Kol, datë 28.03.2019.
E-Mail ishte
("")
u be
("nbllako@hotmail.com")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("Taned Bllako")
Numri i aksioneve "1,00
Perqindja ne kapital "100,00
Kontributi ne para "100.000,00
eshte larguar ortaku:
("Erlis Sulkaj")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Taned Bllako")
Ne daten "28/03/2023
eshte larguar administratori:
("Erlis Sulkaj")

Nga data "28/03/2019

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Transferim i kuotave te kapitalit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
08/08/2019

Numri i ceshtjes: CN-297043-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare 2018
Lista e Dokumenteve:
SHENIMET SHPJEGUESE 2018.pdf
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres.xlsx
Pasqyra e pozicionit financiar Papi.xlsx
Vendim Papi Pharma.pdf
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Datë: 24/06/2020

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