
1

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) K31510153H

2. Data e Regjistrimit 11/11/1999
3. Emri i Subjektit GAMMA
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 05/11/1998
6. Kohëzgjatja                  Nga: 05/11/1998

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Njesia Administrative nr.8, Rruga 
Dervish Hekali, Ndertesa nr.8 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit Krjimi i një laboratori për analiza kimike,klinike, hormonale, 

alergologjike, bakterologjike, mikrobiologjike, 
infektologjike; Vizita mjekësore në fushën e ekografisë, 
seksologjisë, diabetologjisë, dietologjisë, radiologjisë, TAC, 
RMN, kirurgjisë, gjinekologjisë, endoskopisë, kardiologjisë, 
ortopedisë, otorinologjisë, farmacisë, urologjisë, psikiatrisë, 
neurologjisë, kirurgjisë plastike, fizioterapisë, pedriatisë; 
Aktivitet farmaceutik; Organizimi i kurseve të kualifikimit 
në fushat mjekësore të lartëpërmendura. Tregëti me shumicë 
dhe pakicë I mallrave industriale, ushqimore,të kozmetikës, 
të estetikës,mjekësore, bimë medicinale etj, import-eksport. 
Import- eksport te materialeve elektromjeksore e 
laboratorike, spitalore te ndryshme. Shitjen e tyre me pakice 
e shumice, mirembajtjen dhe servisin e tyre. Tregti me 
shumice e pakice pajisjesh laboratorike, Kimikateve, kiteve e 
reagenteve laboratorike, mjekesore e veterinare, 
medikamenteve e lendeve te para per prodhimin e tyre. 
Import eksport i makinerive , pajisjeve industriale, lendeve te 
para, artikujve te gatshem dhe gjysem te gatshem industriale, 
ushqimore, bujqesore, blegtorale, pijeve alkolike, konsulence 
inxhinjerike dhe ekpnomike ne fushen e teknologjise dhe 
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ambientit, ne menaxhimin e prodhimit dhe sherbimeve, 
ndertime civile dhe industriale, prodhim materiale inerte, 
ndertimi, aktivitet imobiliar, sipermarrje dhe veprimtari 
komisionere, hapje laborator per analiza mjekesore, te 
industrise ushqimore, te ambientit dhe te metrologjise. Hapje 
laborator per analiza mjekesore te industries ushqimore te 
ambjentit dhe te metrologjise, tregetim i mallrave me 
perdorim te dyfishte. Mirembajtje, servise, kalibrime te 
pajisjeve laboratorike, te pajisjeve matese te pajisjeve 
mjekesore, te pajisjeve monitoruese te ajrit dhe ujit dhe te 
pajisjeve te mbrojtjes ne pune. Tregtim I artikujve te 
ndryshem per zyra, per ambjente laboratorike, kancelari, 
mobilje laboratori, pajisje kompjuterike, pajisje dhe 
materiale elektrike, hidraulike, elektromekanike, 
elektroshtepiake, materiale ambalazhimi, pajisje motorike, 
pajisje rrjeti, pajisje industriale per prodhim te kimikateve , 
medikamenteve dhe industrine ushqimore, pajisje didaktike 
dhe shkollore. Dhenie me qera e pajisjeve laboratorike.
Vjollca Pustina10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 17/01/2019                Deri: 17/01/2024
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët VjollcaPustina
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: GAMMA
E-Mail: gamma-medical@hotmail.com  
Telefon: 0692975945  

15. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:

Regjistrimi Fillestar: CN-056361-09-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
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regjistrimit
1. 11/11

/1998
Numri i Vendimit:20274, Gjykata:Tirane
Data e regjistrimit: 11.11.1998  Emri i subjektit: “GAMMA” Forma ligjore: sh.p.k Data e 
themelimit: 05.11.1998 Kohezgjatja: e pakufizuar Kapitali themeltar: 100.000 Selia:Rruga 
“Asdreni”, nr. 4 Objekti:Krjimi i një laboratori për analiza kimike,klinike, hormonale, 
alergologjike, bakterologjike, mikrobiologjike, infektologjike; Vizita mjekësore në fushën 
e ekografisë, seksologjisë, diabetologjisë, dietologjisë, radiologjisë, TAC, RMN, 
kirurgjisë, gjinekologjisë, endoskopisë, kardiologjisë, ortopedisë, otorinologjisë, farmacisë, 
urologjisë, psikiatrisë, neurologjisë, kirurgjisë plastike, fizioterapisë, pedriatisë; Aktivitet 
farmaceutik; Organizimi i kurseve të kualifikimit në fushat mjekësore të lartëpërmendura. 
Perfaqesuesi ligjor: Fatmir Satko Ortaket: Antonio Battaglia, Franca D’Ascanio, Adriano 
Llali, Fatmir Satko.  

Lista e Dokumenteve:
R 25-Nr-4-EK-30-November-20070008.pdf

2. 16/03
/1999

Numri i Vendimit:20274/1, Gjykata:Tirane
Me vendimin datë 12.03.1999 të ortakut të vetëm është vendosur: Shtesën e objektit të 
veprimtarisë së shoqërisë si vijon: -Tregëti me shumicë dhe pakicë I mallrave industriale, 
ushqimore,të kozmetikës, të estetikës,mjekësore, bimë medicinale etj, import-eksport. 

Lista e Dokumenteve:
R 25-Nr-4-EK-30-November-20070008.pdf

3. 14/07
/1999

Numri i Vendimit:20274/2, Gjykata:Tirane
Me vendimin datë 14.07.1999 të Gjykatës së Rrethit Tiranë, është vendosur: -Depozitimi I 
vendimit të Asamblesë së ortakëve të shoqërisë dhe kontratës së shitjes së kuotave të 
kapitalit sipas të cilave, në shoqërinë “GAMMA” shpk pranohet si ortak Catena 
Marcello,duke zotëruar përfundimisht 20% të kapitalit themeltar Antonio Battaglia, 20% 
Franca D’Ascanio, 20% Adriano Llali, 20%  Fatmir Satko dhe 20% Catena Marcello. 

Lista e Dokumenteve:
R 25-Nr-4-EK-30-November-20070008.pdf

4. 02/09
/1999

Numri i Vendimit:20274/2, Gjykata:Tirane
Me vendimin datë 01.09.1999 të asamblesë së ortakëve të shoqërisë “GAMMA” shpk, 
është vendosur: Ndryshimi I selisë së shoqërisë nga Rruga “Asdreni”, nr. 4 në Rrugën 
“Zhan D’Ark” nr.2,pranë Ministrisë së Jashtme,Tiranë. 

Lista e Dokumenteve:
R 25-Nr-4-EK-30-November-20070008.pdf

5. 15/05
/2003

Numri i Vendimit:20274/4, Gjykata:Tirane
Me vendimin datë 09.05.2003 të asamblesë së ortakëve të shoqërisë “GAMMA” shpk, 
është vendosur: Shoqëria “GAMMA” shpk, mbetet me një ortak z. Fatmir Satko. 
Administrator I shoqërisë është z.Fatmir Satko. Selisë e shoqërisë  do të jetë nga Rruga 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=211C23A4-1907-4C6C-BAF7-49117630F40E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=211C23A4-1907-4C6C-BAF7-49117630F40E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=211C23A4-1907-4C6C-BAF7-49117630F40E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=211C23A4-1907-4C6C-BAF7-49117630F40E
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“Zhan D’Ark” nr.2, në rrugën “Dervish Hekali”, Tiranë. 

Lista e Dokumenteve:
R 25-Nr-4-EK-30-November-20070008.pdf

6. 14/01
/2004

Numri i Vendimit:20274/5, Gjykata:Tirane
Me vendimin datë 14.01.2004 të ortakut të vetëm “GAMMA” shpk dhe kontratës së shitjes  
së kuotave të kapitalit datë 14.01.2004 sipas të cilave largohet nga kjo shoqëri Fatmit 
Satko dhe ortake e vetme mbetet Vjollca Pustina si dhe largohet si administrator Fatmit 
Satko dhe emerohet Vjollca Pustina.

Lista e Dokumenteve:
R 25-Nr-4-EK-30-November-20070008.pdf

17/01/2019 Numri i ceshtjes: CN-056033-01-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i statutit datë 17.01.2019 të përshtatur me ligjin 
nr.9901, date 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare". Depozitimi I vendimit, datë 
08.01.2019 për ndryshim objekti.
Numri i Aksioneve ishte            "100,00"          u be            "1,00"         
Vlera e Aksionit ishte            "1.000,00"          u be            "100.000,00"         
Telefon ishte            ("")          u be            ("0692975945")         
E-Mail ishte            ("")          u be            ("gamma-medical@hotmail.com")         
Objekti ishte            ("Krjimi i një laboratori për analiza kimike,klinike, hormonale, 
alergologjike, bakterologjike, mikrobiologjike, infektologjike; Vizita mjekësore në fushën e 
ekografisë, seksologjisë, diabetologjisë, dietologjisë, radiologjisë, TAC, RMN, kirurgjisë, 
gjinekologjisë, endoskopisë, kardiologjisë, ortopedisë, otorinologjisë, farmacisë, 
urologjisë, psikiatrisë, neurologjisë, kirurgjisë plastike, fizioterapisë, pedriatisë; Aktivitet 
farmaceutik; Organizimi i kurseve të kualifikimit në fushat mjekësore të lartëpërmendura. -
Tregëti me shumicë dhe pakicë I mallrave industriale, ushqimore,të kozmetikës, të 
estetikës,mjekësore, bimë medicinale etj, import-eksport.")          u be            ("Krjimi i 
një laboratori për analiza kimike,klinike, hormonale, alergologjike, bakterologjike, 
mikrobiologjike, infektologjike; Vizita mjekësore në fushën e ekografisë, seksologjisë, 
diabetologjisë, dietologjisë, radiologjisë, TAC, RMN, kirurgjisë, gjinekologjisë, 
endoskopisë, kardiologjisë, ortopedisë, otorinologjisë, farmacisë, urologjisë, 
psikiatrisë, neurologjisë, kirurgjisë plastike, fizioterapisë, pedriatisë; Aktivitet 
farmaceutik; Organizimi i kurseve të kualifikimit në fushat mjekësore të 
lartëpërmendura. Tregëti me shumicë dhe pakicë I mallrave industriale, 
ushqimore,të kozmetikës, të estetikës,mjekësore, bimë medicinale etj, import-eksport. 
Import- eksport te materialeve elektromjeksore e laboratorike, spitalore te 
ndryshme. Shitjen e tyre me pakice e shumice, mirembajtjen dhe servisin e tyre")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         
Njesia Administrative nr.8, Rruga Dervish Hekali, Ndertesa nr.8;         "
eshte Hequr Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         
DERVISH HEKALI;         "

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=211C23A4-1907-4C6C-BAF7-49117630F40E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=211C23A4-1907-4C6C-BAF7-49117630F40E
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Vjollca Pustina")                    , Numri i aksioneve 
ishte                      ("100,00")            u be              ("1,00")           

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:            ("Vjollca Pustina")                    , 
Nga Data ishte                      ("14/01/2004")            u be              ("17/01/2019")           
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:            ("Vjollca Pustina")                    , 
Kohëzgjatja ishte                      ("")            u be              ("17/01/2024")           

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
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)

09/10/2019 Numri i ceshtjes: CN-362748-10-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses date 08.10.2019, per ndryshimin e emrit 
tregtar te shoqerise.
Emri Tregtar ishte            ("VJOLLCA  PUSTINA")          u be            ("GAMMA")         

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

26/05/2020 Numri i ceshtjes: CN-511108-05-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2019.

Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e performancës pasqyra e te ardhurave dhe te shpenzimeve sipas natyres Gamma 
Mikronjesi.xlsx
Shenimet Gamma 2020.pdf
Vendimi Gamma.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar Gamma Mikronjesi.xlsx

01/04/2021 Numri i ceshtjes: CN-680926-03-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i aktit date 31.03.2021, per shtimin e objektit te 
veprimtarise se shoqerise.
Objekti ishte            ("Krjimi i një laboratori për analiza kimike,klinike, hormonale, 
alergologjike, bakterologjike, mikrobiologjike, infektologjike; Vizita mjekësore në fushën e 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D4CE204F-261B-4C68-B935-6A1A78B31884
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1E567152-EA2B-4446-A929-D1197B8EDBDB
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=65CF14AF-841F-4D56-BF02-FE7545C1DD2A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=65CF14AF-841F-4D56-BF02-FE7545C1DD2A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1137A108-89FA-433F-B79C-9A31D074F5DE
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1137A108-89FA-433F-B79C-9A31D074F5DE
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E542C111-297F-44B8-8327-EE2FE06E81CB
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=30950A67-BEC3-438D-B999-CC48A28B6BDC
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=30950A67-BEC3-438D-B999-CC48A28B6BDC
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=09361627-C282-416F-B1CB-ECA54853CB41
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=94D364A0-0C70-4E48-921A-B4E2F9D71F97
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=382FA739-1E36-4368-ADE1-8DBA5ACC43AE
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ekografisë, seksologjisë, diabetologjisë, dietologjisë, radiologjisë, TAC, RMN, kirurgjisë, 
gjinekologjisë, endoskopisë, kardiologjisë, ortopedisë, otorinologjisë, farmacisë, 
urologjisë, psikiatrisë, neurologjisë, kirurgjisë plastike, fizioterapisë, pedriatisë; Aktivitet 
farmaceutik; Organizimi i kurseve të kualifikimit në fushat mjekësore të lartëpërmendura. 
Tregëti me shumicë dhe pakicë I mallrave industriale, ushqimore,të kozmetikës, të 
estetikës,mjekësore, bimë medicinale etj, import-eksport. Import- eksport te materialeve 
elektromjeksore e laboratorike, spitalore te ndryshme. Shitjen e tyre me pakice e shumice, 
mirembajtjen dhe servisin e tyre")          u be            ("Krjimi i një laboratori për analiza 
kimike,klinike, hormonale, alergologjike, bakterologjike, mikrobiologjike, 
infektologjike; Vizita mjekësore në fushën e ekografisë, seksologjisë, diabetologjisë, 
dietologjisë, radiologjisë, TAC, RMN, kirurgjisë, gjinekologjisë, endoskopisë, 
kardiologjisë, ortopedisë, otorinologjisë, farmacisë, urologjisë, psikiatrisë, 
neurologjisë, kirurgjisë plastike, fizioterapisë, pedriatisë; Aktivitet farmaceutik; 
Organizimi i kurseve të kualifikimit në fushat mjekësore të lartëpërmendura. Tregëti 
me shumicë dhe pakicë I mallrave industriale, ushqimore,të kozmetikës, të 
estetikës,mjekësore, bimë medicinale etj, import-eksport. Import- eksport te 
materialeve elektromjeksore e laboratorike, spitalore te ndryshme. Shitjen e tyre me 
pakice e shumice, mirembajtjen dhe servisin e tyre. Tregti me shumice e pakice 
pajisjesh laboratorike, Kimikateve, kiteve e reagenteve laboratorike, mjekesore e 
veterinare, medikamenteve e lendeve te para per prodhimin e tyre. Import eksport i 
makinerive , pajisjeve industriale, lendeve te para, artikujve te gatshem dhe gjysem te 
gatshem industriale, ushqimore, bujqesore, blegtorale, pijeve alkolike, konsulence 
inxhinjerike dhe ekpnomike ne fushen e teknologjise dhe ambientit, ne menaxhimin e 
prodhimit dhe sherbimeve, ndertime civile dhe industriale, prodhim materiale inerte, 
ndertimi, aktivitet imobiliar, sipermarrje dhe veprimtari komisionere, hapje 
laborator per analiza mjekesore, te industrise ushqimore, te ambientit dhe te 
metrologjise. Hapje laborator per analiza mjekesore te industries ushqimore te 
ambjentit dhe te metrologjise, tregetim i mallrave me perdorim te dyfishte. 
Mirembajtje, servise, kalibrime te pajisjeve laboratorike, te pajisjeve matese te 
pajisjeve mjekesore, te pajisjeve monitoruese te ajrit dhe ujit dhe te pajisjeve te 
mbrojtjes ne pune. Tregtim I artikujve te ndryshem per zyra, per ambjente 
laboratorike, kancelari, mobilje laboratori, pajisje kompjuterike, pajisje dhe 
materiale elektrike, hidraulike, elektromekanike, elektroshtepiake, materiale 
ambalazhimi, pajisje motorike, pajisje rrjeti, pajisje industriale per prodhim te 
kimikateve , medikamenteve dhe industrine ushqimore, pajisje didaktike dhe 
shkollore. Dhenie me qera e pajisjeve laboratorike.")         

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

28/04/2021 Numri i ceshtjes: CN-693716-04-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2020.

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BC866103-4316-410D-8CA2-6AFE2B82DD92
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C343B737-DEFF-48ED-B6E8-858A4A7D42B9
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C343B737-DEFF-48ED-B6E8-858A4A7D42B9
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Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e pozicionit financiar Gamma 2020.xlsx
Scaned_PDF.pdf
Vnedim Ortaku Gamma.pdf
Pasqyra e performancës sipas natyres Gamma.xlsx

Datë: 10/05/2021 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C7F89155-200D-4D62-82C2-200FF32DC508
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5BA4150F-CEEE-48BC-9CFB-92F64463C883
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F8ED640E-ACFB-4194-848C-3F2ACB77CC2B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=75AAC7A2-06C2-4A16-9361-9B5B98091ECE

