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

M11510015M
10/03/2021

3. Emri i Subjektit

Medusa Group

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

25/02/2021

6. Kohëzgjatja

Nga: 25/02/2021
Tirane Tirane TIRANE Rruga Shyqyri Berxolli, Pallati
Aurora, Kati i 2
100.000,00

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

1,00
Shoqeria ka per objekt kryerjen e aktiviteteve tregtare ne
perputhje me legjislacionin Shqiptar ne fuqi. - sherbime
menaxhim,
mirembatje,
marketingu,
administrative,
ndermjetesim, agjencie;ushtrimi i drejtperdrejte i tregtise ne
te gjitha format e saj dhe ne kete drejtim mund te lidhe
kontrata ne distance, mund te mbaje, bleje, shese, shkembeje
hapesira reklamimi; kompania do te jete ne gjendje te bleje
dhe te shkembeje mallra dhe sherbime qe do te perdoren per
shitje, import-eksport; kryejne te gjitha operacionet tregtare
(perfshire import-eksportin), industriale, letra me vlere dhe
pasuri te paluajtshme, ne perputhje me dispozitat aktuale
ligjore dhe rregullatore, te cilat konsiderohen te nevojshme
ose te dobishme nga Organi Administrativ; te mare, direkt
dhe indirekt, jo per qellimin e vendosjes, prona ne kompani
italiane dhe te huaja ose subjekte me objekt te ngjashem te
lidhur ose te lidhur me ta; -kryejne aktivitetet e
lartpermendura ne Shqiperi dhe jashte saj. Te gjitha pasurite
financiare, te kualifikuara si te tilla me ligj, nuk do te
realizohen ne asnje menyre me publikun. mund te kryeje gdo
lloj veprimtarie tjeter qe eshte ne perputhje me legjislacionin
shqiptar dhe qe siguron fitime dhe te ardhura te ligjshme
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brenda kufijve te parashikuar nga legjislacioni ne fuqi, si dhe
mund te kryeje gdo operacion prodhimi, tregtar dhe
financiar, qe lidhet drejtperdrejte ose terthorazi me objektin e
saj, perfaqesimi dhe asistence administrative.
SIMONE LOVINO

10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit

Nga: 11/03/2021

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

Deri: 11/03/2026

SIMONELOVINO

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 100.000,00

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

E-Mail: legalalbania@outlook.com
Telefon: 0696238219

15. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
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)
Regjistrimi Fillestar: CN-669185-03-21

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
17/03/2021

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-671898-03-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 11.03.2021, ku eshte vendosur,
ndryshimi i administratorit te shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("SIMONE LOVINO")
"11/03/2021
Ne daten "11/03/2026
eshte larguar administratori:
("Aldenis Çullhaj")

Nga data

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

Datë: 15/10/2021

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