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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) M02115003D

2. Data e Regjistrimit 15/09/2020
3. Emri i Subjektit Hektors Med
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 14/09/2020
6. Kohëzgjatja                  Nga: 14/09/2020

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri
Tirane Tirane  TIRANE Njësia Bashkiake Nr.11, Rruga 
Bregu i Lumit, pranë Treshit, Godinë 2 Katëshe, Zona 
Kadastrale 8310, Nr.Pasurisë 2/661, Volumi 53, Faqe 67 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit Import-Eksport, tregtimi me shumice e pakice te 

medikamenteve dhe te aksesoreve te ndryshem farmaceutike 
dhe parafarmaceutike. Tregtim me shumice dhe pakice te 
lendeve te para dhe produkteve farmaceutike ne farmaci, 
spitale private,shteterore,laboratore mjekesore dhe klinika te 
ndryshme mjekesore. Import -Eksport te materialeve per 
perdorim mjekesor dhe tregtimi dhe furnizimi i tyre ne 
subjekte publike e private. Import-Eksport, tregtimi me 
pakice e shumice te aparaturave mjekesore,pajisjeve 
mjekesore dhe pajisjeve ndihmese mjekesore.Hapje 
klinikash,laboratoresh e farmaci, fizio-terapi etj.. per tregtim 
medikamentesh dhe materiale parafarmaceutike. Import-
Eksport ,tregtim me shumice dhe pakice te detergjenteve te 
llojeve te ndryshem, pajisjeve te dezinfektimit, solucion 
dezinfektimi dhe materialeve te pastrimit, higjenes etj.. 



2

Import-Eksport, tregtimi me shumice dhe pakice te 
materialeve te buta, veshje dhe uniforma spitalore per 
perdorim te perditshem. Import-Eksport te materialeve 
dentare, mobiljeve dhe aksesoreve te mobilerise, bojrave dhe 
lendeve te para per to. Import-eksport te tendave te diellit me 
perberje hekuri, alumini, etj, per bar-restorante dhe cdo 
institucioni tjeter. Import-eksport te materialeve ndihmese 
dhe aksesoreve te ndryshem qe kane lidhje me to. Import-
eksport te elektro-motorrave dhe pajisjeve elektrike qe kane 
te bejne me to. Tregtim me shumice dhe pakice per keto 
materiale dhe aksesoreve te tyre. Import -eksport te 
materialeve elektrike,hidraulike, materialeve te ndertimit, 
dhe lendeve te para te ndertimit. Import -eksport te 
materialeve plastike ,lendeve te para te prodhimit te 
plastikes,prodhimeve te tjera farmaceutike..Import-eksport te 
pajisjeve elektronike , printera, kompjutera, 
kamera,tonera,dvd, cd etj... instalim dhe projektim i tyre, 
servis dhe sherbim transporti. Shoqeria po ashtu mund te 
bashkepunoje me shoqeri te tjera me objekt te njejte ose te 
ndryshem nga i saj.
Vilma Lleshi10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 14/09/2020                Deri: 14/09/2025
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët VilmaLleshi
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 100.000,00                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: Hektors Med
E-Mail: info@hektorsmed.com  
Telefon: 0682276451  

15. Statusi: Aktiv
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Lista e Dokumenteve:
Deklarata e posacme per njohjen, pranimin dhe zbatimin e dispozitave ligjore ne fuqi
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)

Regjistrimi Fillestar: CN-587849-09-20

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

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

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E1252E4E-8417-42FE-956F-53802A6A24AF
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=310CAEB7-E9AF-4992-8CC0-E338E91B21F5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4B4B1B05-850C-4131-8FDD-ED5E050E4433

