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

L81617504C
17/04/2018

3. Emri i Subjektit

IMI PHARMA Albania

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

05/04/2018

6. Kohëzgjatja

Nga: 05/04/2018
Durres Xhafzotaj XHAFZOTAJ Autostrada Tirane-Durres,
Godine 3 Kateshe, Km 6, Zone Kadastrale Nr.2574,
Nr.Pasurie 157/202
1.000.000,00

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

1,00
Shoqeri ka per objekt dhe qellim te saj aktivitete tregtare ne
perputhje me legjislacionin ne fuqi, me qellim: (I) prodhimi i
ilaceve dhe suplementa ushqimore qe kane si qellim njerezit
por edhe kafshet; (ii) import dhe distribucion i ilaceve dhe
suplementeve ushqimore qe kane si qellim njerezit por edhe
kafshet, te produkteve kozmetike dhe te bukurise dhe te
mallrave te tjera konsumatore. Me qellim realizimin e
objektit te aktivitetit te saj, shoqeria mund te kryeje
operacione tregtare me pasuri te luatjshme dhe te
paluajtshme, si dhe cdo veprimtari tjeter qe nuk bie ne
kundershtim me sa me siper dhe qe konsiderohet e dobishme
per te permbushur qellimin e veprimtarise se shoqerise.. Ne
pergjithesi, shoqeria mund te kryeje cdo veprimtari te
nevojshme e e te dobishme, te lejuar nga ligji per realzimin e
objektit te aktivitetit te saj.
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Gridi Bozdo

10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit

Nga: 05/04/2018

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

Deri: 05/04/2023

SonilaMio

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 1.000.000,00

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

Tirane Tirane TIRANE Automjet tip CADDY. targë AA
037 SO dhe Nr. shasie: WV1ZZZ2KZHX056940. Tirane
Tirane TIRANE Automjet tip DACIA DOKKER VAN,
targë AA 772 NN dhe nr. shasie: UU10SDCH553707231.
Tirane Tirane TIRANE Godinë 3-katëshe, Rruga "Muhamet
Gjollesha" Nr. 43/2, Zona Kadastrale 8260, pjesë e pasurisë
numër 4/143
Emri Tregtar: IMI PHARMA Albania
E-Mail: info@imipharma.com
Telefon: 0674089009

15. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
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-731404-04-18

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
18/09/2019

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-338186-09-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare 2018.
2

Lista e Dokumenteve:
Imi Pharma pdf.pdf
Vendim Ortaku IMI PHARMA Albania .pdf
Pasqyra e performancës pasqyra e te ardhurave dhe te shpenzimeve sipas natyres IMI
PHARMA ALBANIA SHPK.xlsx
Pasqyra e pozicionit financiar IMI PHARMA ALBANIA SHPK.xlsx
23/12/2019

Numri i ceshtjes: CN-436376-12-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Kërkesës të administratorit të shoqërisë, datë
20.12.2019, ku është kërkuar: Hapja e adresës dytësore të ushtrimit të aktivitetit.
E-Mail ishte
("")
u be
("info@imipharma.com")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Automjet tip CADDY. targë AA 037 SO dhe Nr. shasie: WV1ZZZ2KZHX056940.;
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

30/12/2019

Numri i ceshtjes: CN-441646-12-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses date 27.12.2019, ku eshte kerkuar: Hapje
adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Godinë 3-katëshe, Rruga "Muhamet Gjollesha" Nr. 43/2, Zona Kadastrale 8260,
pjesë e pasurisë numër 4/143;
"
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
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29/01/2020

Numri i ceshtjes: CN-459581-01-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kërkesës date 28.01.2020, per hapje adrese
dytësore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Automjet tip DACIA DOKKER VAN, targë AA 772 NN dhe nr. shasie:
UU10SDCH553707231.;
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

28/09/2020

Numri i ceshtjes: CN-593659-09-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare për vitin 2019.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e flukseve të mjeteve monetare Direkte IPA 2019.xlsx
Pasqyra e pozicionit financiar IPA 2019.xlsx
Vendim ortaku 2019.pdf
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas funksionit IPA
2019.xlsx
2019 Shenimet Shpjeguese per Pasqyrat Financiare IPA.pdf
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta IPA 2019.xlsx
2019 Shenimet Shpjeguese per Pasqyrat Financiare IPA.pdf

24/12/2020

Numri i ceshtjes: CN-628372-12-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të asamblesë së ortakeve date
01.12.2020 ku eshte vendosur: Shitja e kuotave nga ortaku Vitola S.A.SPF ne favor të znj.
Sonila Mio. Kontrate shitje date 01.12.2020.
Ownership_Code ishte
("E Huaj (100%)")
u be
("Shqiptare (100%)")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("Sonila Mio")
Numri i aksioneve "1,00
Perqindja ne kapital "100,00
Kontributi ne para "1.000.000,00
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
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eshte larguar ortaku:

("Vitola S.A.SPF")

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

Datë: 15/01/2021

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