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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) L81422033E

2. Data e Regjistrimit 22/02/2018
3. Emri i Subjektit Distributor of Medical Devices Group
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 19/02/2018
6. Kohëzgjatja                  Nga: 19/02/2018

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Njesia Nr. 8, Rruga Siri Kodra, 
Objekti Nr. 198 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 2,00
9. Objekti i aktivitetit Tregëti me shumicë dhe pakicë, import – eksport të barnave 

dhe pajisjeve  mjekësore. Tregëti me shumicë dhe pakicë për 
kite, reagentë, materiale mjekësore. Import-eksport te kiteve, 
reagenteve, materialeve mjekësore. Tregëti me shumicë dhe 
pakicë, import – eksport lëndëve të para kimike për përdorim 
në tregun farmaceutik dhe në spitale. Tregëti me shumicë 
dhe pakicë, import – eksport të aksesorëve të  ndryshëm 
farmaceutik, pajisjeve mjekësore dhe materialeve mjekimit 
për përdorim mjekësor në subjekte private dhe publike.  
Tregëti me shumicë dhe pakicë,  import - eksport, të 
aparateve me  përdorim në fushën e dermo-kozmetikës dhe 
estetikës.  Të ketë të drejtë të hapë klinika laboratorike, 
mjekësore, dermo-estetike  të hapë farmaci dhe depo 
farmaceutike për tregëtimin e barnave.  Të ofrojë shërbime 
lyerje, patinime, suvatime për cdo lloj objekti. Të ketë të 
drejtën për të zhvilluar aktivitete të përbashkëta me firma 
vendase dhe të huaja në fushën e shëndetësisë, të hapë 
qendër mjekësore apo spitalore. Të drejtën të ofrojë trajtim të 
mjeteve të transportit për kujdesin shëndetësor. Të ofrojë 
shërbime servisi dhe mirëmbajtje aparaturash me përdorim 
në laboratorët klinik-biokimik dhe atë biologjik. Të ofroj 
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shërbim në fushën e Grumbullimit, transportimit  dhe 
evadimit të mbetjeve të rrezikshme spitalore si për Spitalet, 
Qendrat Shëndetësore dhe për subjektet private. Të ofroj 
shërbime pastrimi dhe mirëmbajtje të ambienteve të 
brendshme dhe të jashtme spitalore të rrezikshmërisë së ulët, 
të mesme dhe të lartë. Të ofroj shërbime pastrimi dhe 
mirëmbajtje të ambienteve të brëndshme dhe të jashtme 
industriale dhe civile, publike dhe private, reklamave të 
ambjenteve spitalore, të qendrave shëndetësore, hoteleve, 
zyrave, qendrave tregtare, marketeve, aeroporteve, 
terminaleve, porteve, bar-restoranteve etj. Shërbime 
lavanderie dhe hotelerie për cdo lloj subjekti dhe transporti i 
materialeve të pastruara. Të drejtën për Shitje-Blerje, 
importim me shumicë dhe pakicë të produkteve, materialeve, 
mjeteve, pajisjeve, makinerive të pastrimit, detergjentëve. Të 
ofrojë shërbime konsulence juridike dhe financiare, të ofrojë 
konsulencë në fushën e legjislacionit shëndetësor dhe 
sigurimeve shëndetësore, Të ofrojë shërbime konsulence 
kundrejt të tretëve për studimin e tregut realizimin e shitjeve 
dhe zhvillimin e biznesit në fushën e mjekësisë.  Të ofrojë 
konsulencë për  shërbimet Dezinfektim – Dezinsektim - 
Deratizim (DDD) Të ofrojë shërbime ndërhyrëse higjeno 
sanitare shëndetësore: Shërbime Pest Control (DDD - 
Dezinfektim, Dezinsektim, Deratizim), të cdo lloj ambienti 
të jashtëm dhe të brendshëm, publik e privat, të qendrave 
spitalore e shëndetësore dhe të cdo lloj subjekti tjetër për: 
largimin e minjve të arave, mizave dhe insekteve të ullirit, 
pemëve dhe bimëve, gjarpërinjve, maceve, qeneve etj. Të 
realizoj Import-eksport, tregtim të produkteve për trajtimet 
DDD.  Prodhim e tregtim me shumicë dhe pakicë të 
pesticideve, të farave, bimëve etj. Të ofroj shërbime dhe 
mirëmbajtje të mjediseve, gjelbërim të mjediseve, ndërtime 
të impianteve të ujitjes. Transport, grumbullim, evadim të 
mbetjeve urbane, pastrim i hapësirave të qyteteve dhe 
fshatrave, trajtim, riciklim mbetjeve.  Të ofroj shërbime 
DDD dhe trajtimi me gaz për produkte të ndryshme, misër, 
grurë, kafe etj. Dhënie me qera të pajisjeve dhe makinerive 
për shërbim të DDD (Dezinsektim, Deratizim, Dezinfektim 
dhe Higjenizim). Organizim të kurseve teknike dhe 
konsulencë për higjenën ambientale, mirëqenien e njerëzve 
etj.
Luftar Zebi10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 19/02/2018                Deri: 19/02/2023
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
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11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
12. Ortakët LuftarZebi

12.1 Vlera e kapitalit                Para: 66.700,00                Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 1,00
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 66,70

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

13.1 Vlera e kapitalit                Para: 33.300,00                Natyre: 
13.2 Numri i pjesëve 1,00
13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 33,30

- 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: "DMD - Group"
E-Mail: luftarzebi@gmail.com  
Telefon: 0697040005  

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

Regjistrimi Fillestar: CN-675087-02-18

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

01/07/2019 Numri i ceshtjes: CN-243184-06-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare 2018.

Lista e Dokumenteve:
DMD Vendim Ortaku.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres (3) 
MODEL.xlsx

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1E304B34-113A-4C86-B199-4127C8BDC4BF
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BA01DA08-921D-4A6D-B3F4-5AC3097EC26B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C89F89E4-0AB1-4358-93B1-92739E25D75F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B6669C18-1082-4D9B-84D1-5CE6C5E81C93
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=336910F3-DA28-41E0-832E-6392A18A369E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1047B027-FF52-4ADD-B4B3-F4F94B30C956
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1047B027-FF52-4ADD-B4B3-F4F94B30C956
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DMD Shenime shpjeguese.pdf

04/02/2020 Numri i ceshtjes: CN-462983-02-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i akteve per transferim kapitali.
Numri i Aksioneve ishte            "3,00"          u be            "2,00"         
Vlera e Aksionit ishte            "33.333,33"          u be            "50.000,00"         
E-Mail ishte            ("")          u be            ("luftarzebi@gmail.com")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte larguar ortaku:            ("Fatos Lashi")         
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Luftar Zebi")                    , Vlera e Kontributit ishte                      
("33.400,00")            u be              ("66.700,00")           
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Luftar Zebi")                    , Përqindja e Kapitalit 
ishte                      ("33,40")            u be              ("66,70")           

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

06/07/2020 Numri i ceshtjes: CN-537757-07-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i  bilancit vjetor per vitin 2019

Lista e Dokumenteve:
BILANC MODEL 1 PDF.pdf
DISTRIBUTOR OF MEDICAL DEVICES GROUP VENDIM ORTAKU.pdf
pasqyra e pozicionit financiar 2019.xlsx
pasqyra e performances sipas natyres 2019.xlsx

27/01/2021 Numri i ceshtjes: CN-650885-01-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kontratës së shitjes  të 33.3 % të kuotave të 
shoqërisë, nr.97 rep., nr. 17/2  kol., datë  25.01.2021. Depozitimi i vendimit, datë 
19.01.2021 ku është vendosur : -Shitja  33.3 % të kuotave të shoqërisë nga ortaku Spartak 
Zekja në favor të Matteo Shehu.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:            ("Matteo Shehu")                      Numri i aksioneve "1,00             
Perqindja ne kapital "33,30             Kontributi ne para "33.300,00
eshte larguar ortaku:            ("Spartak Zekja")         

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8E6678F4-F656-4FAE-866D-33C022BBED87
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EE3D30C8-6061-458F-BEEC-117BE732D2C1
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EE3D30C8-6061-458F-BEEC-117BE732D2C1
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=CFFF7860-CCE3-4B3A-9C21-140B5C866ED7
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=04F70E6C-7A21-41E6-A66E-F8EEE70C1696
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=567D7397-0679-4CCC-A69A-FDB3CBFA4767
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=158B0C1A-D056-4B9D-92AD-1D5BE1655CFA
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DE19C119-ED33-4A92-8FBB-553FD257626A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=888C89C3-2C26-4954-97FD-6B1CD2971897
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B967BA65-515E-4DCC-9049-2E09FA38CB0E
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Lista e Dokumenteve:
Transferim i kuotave te kapitalit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 
paguar)

Datë: 23/06/2021 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4E3459F5-8F65-4F91-80DF-41BD8E402993
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C12E9D89-5893-4818-8EFE-B63B0EDB30C2
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C12E9D89-5893-4818-8EFE-B63B0EDB30C2

