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

M02215008A
15/10/2020

3. Emri i Subjektit

DERMALS- AL

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

10/10/2020

6. Kohëzgjatja

Nga: 10/10/2020
Tirane Tirane TIRANE Rruga Kavajes, Nd. Nr.1, Hyrja 11,
Kati 3/3
100.000,00

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

2,00
1.Tregtimi i produkteve estetike dhe te mirembajtjes se
fytyres dhe trupi. 2. Mund te hyje ne tratativa dhe biznese me
shoqeri te tjera qe kane te njejtin objekt veprimtarie per te
realizuar fitime. 3. Shoqeria, mund te kryeje per
permbushjen e qellimeve te saj cdo lloj operacioni tregtar,
blerje pasuri te luajtshme apo te paluajtshme, t'i marre ose t'i
leshoje me qera, te marre tenderin e tyre. 4. Te perfitoje,
transferoje, te marre apo jape me qera, te bleje dhe shese, si
dhe te kontraktoje, te drejten e markes, patentes, licences,
dhe te drejtat e tjera qe jane te ngjashme me keto. 5.
Shoqeria, siç mund te ushtroje punet qe tregohen ne objektin
e veprimtarise se saj, brenda dhe jashte vendit, ashtu edhe
mund te marre pjese, te pervetsoje apo te transferoje nga/te
palet e tjera, mund te marre pjese ne kapitalet e personave
juridike dhe fizike, te vendit apo te huaj, te krijuar ose qe
krijohen me qellim tregtie, industrie, etj., ne lidhje me keto
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fusha.
SALIH IMERI

10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit

Nga: 10/10/2020

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

FITOREBYTYÇI

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 40.000,00

12.2 Numri i pjesëve

1,00

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

40,00

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

Deri: 10/10/2025

Natyre:

SALIHIMERI

13.1 Vlera e kapitalit

Para: 60.000,00

13.2 Numri i pjesëve

1,00

13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

60,00

Natyre:

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

Emri Tregtar: DERMALS- AL
E-Mail: dermalscompany@gmail.com
Telefon: 0676803403

16. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Dokumenti i autorizimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Akti i themelimit
Regjistrimi Fillestar: CN-602898-10-20

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
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Data e
regjistrimit

Datë: 16/10/2020

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

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