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

L61306009P
06/01/2016

3. Emri i Subjektit

MEDIAL

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

05/01/2016

6. Kohëzgjatja

Nga: 05/01/2016
Tirane Tirane TIRANE Njesia Bashkiake Nr. 9, Rruga Siri
Kodra, Nr. 198, Kati 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
“Tregtim me shumicë dhe pakicë të lëndëve të para dhe
produkteve farmaceutike në farmaci dhe spitale private e
shtetërore. Tregti me shumicë e pakicë, import-eksport të
medikamenteve dhe të aksesorëve të ndryshëm farmaceutike.
Import eksport të materialeve për përdorim mjekësor dhe
tregtim e furnizim i tyre në subjekte publike e private. Import
eksport, tregtim me pakicë e shumicë të aparaturave
mjeksore, farmaceutike dhe produkteve kozmetike dhe
estetike. Hapje klinikash laboratorike e farmaci për tregtim
medikamentesh. Shërbime lyerje, patinime, suvatime per cdo
lloj objekti. Të drejtën për të zhvilluar aktivitete të
përbashkëta me firma vendase dhe të huaja. Në fushën e
shëndetësisë si qendër diagnostikuese mjekësore me
shërbimet e dermatologjisë, alergologjisë, mikrokirurgjisë.
Trajtimi i mjeteve të transportit për kujdesin shëndetësor.
Depo farmaceutike dhe farmaci, aparatura dentare dhe
aksesorët e tyre. Trajnim, servis, mirëmbajtje, profilaksi të të
gjithë aparaturave mjekësore, për laboratorë kimikë,
biologjikë. Transport mallrash e pasagjerësh. Blerje dhe
shitje me shumice dhe pakice te pajisjeve mjekësore. Blerje
shitje me shumicë dhe pakicë për kite, reagentë, materiale
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10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
12. Ortakët

mjekësore. Import-Eksport te kiteve, reagenteve, materialeve
mjekësore. Transport mallrash dhe produktesh për subjekte
të ndryshme. Grumbullim, transportim dhe evadim të
mbetjeve të rrezikshme spitalore si për Spitalet, Qendrat
Shëndetësore dhe për subjektet private. Shërbime pastrimi
dhe mirëmbajtje të ambienteve të brendshme dhe të jashtme
spitalore të rezikshmërisë së ulët, të mesme dhe të lartë.
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. Shitje-Blerje, importim
me shumicë dhe pakicë të produkteve, materialeve, mjeteve,
pajisjeve, makinerive të pastrimit, detergjentëve. Konsulencë
juridike dhe financiare. Konsulencë në fushën e legjislacionit
shëndetësor dhe sigurimeve shëndetësore, si dhe konsulencë
për shërbimet Dezinfektim – Dezinsektim - Deratizim
(DDD) 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. Import-eksport, tregtim të
produkteve për trajtimet DDD. Prodhim e tregtim me
shumicë dhe pakicë të pesticideve, të farave, bimëve etj.
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 dhe riciklim i mbetjeve.
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 Zebi
Nga: 17/02/2021

Deri: 17/02/2026

MonikaFida
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12.1 Vlera e kapitalit

Para: 50.000,00

12.2 Numri i pjesëve

1,00

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

50,00

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

Natyre:

LuftarZebi

13.1 Vlera e kapitalit

Para: 50.000,00

13.2 Numri i pjesëve

1,00

13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

50,00

Natyre:

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

Tirane Tirane TIRANE Njesia Bashkiake Nr. 11, Rruga Don
Bosko, Pallati Gener, Shkalla C, Ap. Nr. 7
Emri Tregtar: a-derma
E-Mail: luftarzebi@gmail.com
Telefon: 0662040005

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-482898-01-16

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
23/03/2017

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-209945-03-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit te ortakeve date 09.03.2017 ku eshte
vendosur : ndryshim ne objektin e veprimtarise (shtese).
Objekti ishte
("Në fushën e shëndetësisë si qendër diagnostikuese mjeksore.
Shërbim mjekësor Dermatologji - Venerologji - Estetikë, Alergologji, ORL, Kirurgji, etj.
Qendër kurative mjekësore. Trajtimi i mjeteve të transportit për kujdesin shëndetësor.
Depo farmaceutike dhe farmaci, aparatura dentare dhe aksesorët e tyre. Trajnim, servis,
mirëmbajtje, profilaksi të të gjithë aparaturave mjekësore, për laboratorë kimikë,
biologjikë. Transport mallrash e pasagjerësh. Shërbime ndërhyrëse higjeno sanitare
shëndetësore (Dezinfektim, Dezinsektim, Deratizim); Blerje dhe shitje pajisje mjekësore.
Blerje shitje kite, reagentë, materiale mjekësore. Tregtim me shumicë dhe pakicë të
lëndëve të para dhe produkteve farmaceutike në farmaci dhe spitale private e shtetërore.
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Tregti me shumicë e pakicë, import-eksport të medikamenteve dhe të aksesorëve të
ndryshëm farmaceutike. Import eksport të materialeve për përdorim mjeksor dhe tregtim e
furnizim i tyre në subjekte publike e private. Import eksport, tregtim me pakicë e shumicë
të aparaturave mjeksore, farmaceutike dhe produkteve kozmetike dhe estetike. Hapje
klinikash laboratorike e farmaci për tregtim medikamentesh. Të drejtën për të zhvilluar
aktivitete të përbashkëta me firma vendase dhe të huaja.")
u be
("Në fushën e
shëndetësisë si qendër diagnostikuese mjeksore. Shërbim mjekësor Dermatologji Venerologji - Estetikë, Alergologji, ORL, Kirurgji, etj. Qendër kurative mjekësore.
Trajtimi i mjeteve të transportit për kujdesin shëndetësor. Depo farmaceutike dhe
farmaci, aparatura dentare dhe aksesorët e tyre. Trajnim, servis, mirëmbajtje,
profilaksi të të gjithë aparaturave mjekësore, për laboratorë kimikë, biologjikë.
Transport mallrash e pasagjerësh. Shërbime ndërhyrëse higjeno sanitare
shëndetësore (Dezinfektim, Dezinsektim, Deratizim); Blerje dhe shitje pajisje
mjekësore. Blerje shitje kite, reagentë, materiale mjekësore. Tregtim me shumicë dhe
pakicë të lëndëve të para dhe produkteve farmaceutike në farmaci dhe spitale private
e shtetërore. Tregti me shumicë e pakicë, import-eksport të medikamenteve dhe të
aksesorëve të ndryshëm farmaceutike. Import eksport të materialeve për përdorim
mjeksor dhe tregtim e furnizim i tyre në subjekte publike e private. Import eksport,
tregtim me pakicë e shumicë të aparaturave mjeksore, farmaceutike dhe produkteve
kozmetike dhe estetike. Hapje klinikash laboratorike e farmaci për tregtim
medikamentesh. Të drejtën për të zhvilluar aktivitete të përbashkëta me firma
vendase dhe të huaja. Konsulence juridike dhe financiare. Konsulence ne fushen e
legjislacionit shendetesor dhe sigurimeve shendetesore dhe Dezinfektim -dezinsektimDeratizimit (DDD).")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
04/05/2017

Numri i ceshtjes: CN-269766-05-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi I vendimit, date 01.05.2017 per ndryshimin e emrit
te shoqerise. Ndryshim adrese kryesore dhe hapje adrese dytesore.
Emri i subjektit ishte
("a-derma")
u be
("MEDIAL")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia Bashkiake Nr. 11, Rruga Don Bosko, Pallati Gener, Shkalla C, Ap. Nr. 7;
"
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia Bashkiake Nr. 9, Rruga Siri Kodra, Nr. 198, Kati 3;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia
Bashkiake nr.11, Rruga Don Bosko, Pallati Gener, shkalla C, apartamenti nr.7;
"
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Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
09/06/2017

Numri i ceshtjes: CN-325099-06-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 09.06.2017, ku eshte vendosur:
Shtim objekti te aktivitetit te shoqerise.
Objekti ishte
("Në fushën e shëndetësisë si qendër diagnostikuese mjeksore.
Shërbim mjekësor Dermatologji - Venerologji - Estetikë, Alergologji, ORL, Kirurgji, etj.
Qendër kurative mjekësore. Trajtimi i mjeteve të transportit për kujdesin shëndetësor.
Depo farmaceutike dhe farmaci, aparatura dentare dhe aksesorët e tyre. Trajnim, servis,
mirëmbajtje, profilaksi të të gjithë aparaturave mjekësore, për laboratorë kimikë,
biologjikë. Transport mallrash e pasagjerësh. Shërbime ndërhyrëse higjeno sanitare
shëndetësore (Dezinfektim, Dezinsektim, Deratizim); Blerje dhe shitje pajisje mjekësore.
Blerje shitje kite, reagentë, materiale mjekësore. Tregtim me shumicë dhe pakicë të
lëndëve të para dhe produkteve farmaceutike në farmaci dhe spitale private e shtetërore.
Tregti me shumicë e pakicë, import-eksport të medikamenteve dhe të aksesorëve të
ndryshëm farmaceutike. Import eksport të materialeve për përdorim mjeksor dhe tregtim e
furnizim i tyre në subjekte publike e private. Import eksport, tregtim me pakicë e shumicë
të aparaturave mjeksore, farmaceutike dhe produkteve kozmetike dhe estetike. Hapje
klinikash laboratorike e farmaci për tregtim medikamentesh. Të drejtën për të zhvilluar
aktivitete të përbashkëta me firma vendase dhe të huaja. Konsulence juridike dhe
financiare. Konsulence ne fushen e legjislacionit shendetesor dhe sigurimeve shendetesore
dhe Dezinfektim -dezinsektim-Deratizimit (DDD).")
u be
("Në fushën e
shëndetësisë si qendër diagnostikuese mjeksore. Shërbim mjekësor Dermatologji Venerologji - Estetikë, Alergologji, ORL, Kirurgji, etj. Qendër kurative mjekësore.
Trajtimi i mjeteve të transportit për kujdesin shëndetësor. Depo farmaceutike dhe
farmaci, aparatura dentare dhe aksesorët e tyre. Trajnim, servis, mirëmbajtje,
profilaksi të të gjithë aparaturave mjekësore, për laboratorë kimikë, biologjikë.
Transport mallrash e pasagjerësh. Shërbime ndërhyrëse higjeno sanitare
shëndetësore (Dezinfektim, Dezinsektim, Deratizim); Blerje dhe shitje pajisje
mjekësore. Blerje shitje kite, reagentë, materiale mjekësore. Tregtim me shumicë dhe
pakicë të lëndëve të para dhe produkteve farmaceutike në farmaci dhe spitale private
e shtetërore. Tregti me shumicë e pakicë, import-eksport të medikamenteve dhe të
aksesorëve të ndryshëm farmaceutike. Import eksport të materialeve për përdorim
mjeksor dhe tregtim e furnizim i tyre në subjekte publike e private. Import eksport,
tregtim me pakicë e shumicë të aparaturave mjeksore, farmaceutike dhe produkteve
kozmetike dhe estetike. Hapje klinikash laboratorike e farmaci për tregtim
medikamentesh. Të drejtën për të zhvilluar aktivitete të përbashkëta me firma
vendase dhe të huaja. Konsulence juridike dhe financiare. Konsulence ne fushen e
legjislacionit shendetesor dhe sigurimeve shendetesore dhe Dezinfektim -dezinsektimDeratizimit (DDD). Import-Export te lendeve Biocide, Larvicide, Insekticide,
Pesticide, te lendeve D.D.D")
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Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
24/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-394022-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi pasqyrave finacjare per vitin 2016
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

15/02/2018

Numri i ceshtjes: CN-670513-02-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit Nr.1, date 13.02.2018, ku eshte vendosur
ndryshimi i objektit te veprimtarise se shoqerise.
Objekti ishte
("Në fushën e shëndetësisë si qendër diagnostikuese mjeksore.
Shërbim mjekësor Dermatologji - Venerologji - Estetikë, Alergologji, ORL, Kirurgji, etj.
Qendër kurative mjekësore. Trajtimi i mjeteve të transportit për kujdesin shëndetësor.
Depo farmaceutike dhe farmaci, aparatura dentare dhe aksesorët e tyre. Trajnim, servis,
mirëmbajtje, profilaksi të të gjithë aparaturave mjekësore, për laboratorë kimikë,
biologjikë. Transport mallrash e pasagjerësh. Shërbime ndërhyrëse higjeno sanitare
shëndetësore (Dezinfektim, Dezinsektim, Deratizim); Blerje dhe shitje pajisje mjekësore.
Blerje shitje kite, reagentë, materiale mjekësore. Tregtim me shumicë dhe pakicë të
lëndëve të para dhe produkteve farmaceutike në farmaci dhe spitale private e shtetërore.
Tregti me shumicë e pakicë, import-eksport të medikamenteve dhe të aksesorëve të
ndryshëm farmaceutike. Import eksport të materialeve për përdorim mjeksor dhe tregtim e
furnizim i tyre në subjekte publike e private. Import eksport, tregtim me pakicë e shumicë
të aparaturave mjeksore, farmaceutike dhe produkteve kozmetike dhe estetike. Hapje
klinikash laboratorike e farmaci për tregtim medikamentesh. Të drejtën për të zhvilluar
aktivitete të përbashkëta me firma vendase dhe të huaja. Konsulence juridike dhe
financiare. Konsulence ne fushen e legjislacionit shendetesor dhe sigurimeve shendetesore
dhe Dezinfektim -dezinsektim-Deratizimit (DDD). Import-Export te lendeve Biocide,
Larvicide, Insekticide, Pesticide, te lendeve D.D.D")
u be
("“Tregtim me
shumicë dhe pakicë të lëndëve të para dhe produkteve farmaceutike në farmaci dhe
spitale private e shtetërore. Tregti me shumicë e pakicë, import-eksport të
medikamenteve dhe të aksesorëve të ndryshëm farmaceutike. Import eksport të
materialeve për përdorim mjekësor dhe tregtim e furnizim i tyre në subjekte publike
e private. Import eksport, tregtim me pakicë e shumicë të aparaturave mjeksore,
farmaceutike dhe produkteve kozmetike dhe estetike. Hapje klinikash laboratorike e
farmaci për tregtim medikamentesh. Shërbime lyerje, patinime, suvatime per cdo lloj
objekti. Të drejtën për të zhvilluar aktivitete të përbashkëta me firma vendase dhe të
huaja. Në fushën e shëndetësisë si qendër diagnostikuese mjekësore me shërbimet e
dermatologjisë, alergologjisë, mikrokirurgjisë. Trajtimi i mjeteve të transportit për
kujdesin shëndetësor. Depo farmaceutike dhe farmaci, aparatura dentare dhe
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aksesorët e tyre. Trajnim, servis, mirëmbajtje, profilaksi të të gjithë aparaturave
mjekësore, për laboratorë kimikë, biologjikë. Transport mallrash e pasagjerësh.
Blerje dhe shitje me shumice dhe pakice te pajisjeve mjekësore. Blerje shitje me
shumicë dhe pakicë për kite, reagentë, materiale mjekësore. Import-Eksport te
kiteve, reagenteve, materialeve mjekësore. Transport mallrash dhe produktesh për
subjekte të ndryshme. Grumbullim, transportim dhe evadim të mbetjeve të
rrezikshme spitalore si për Spitalet, Qendrat Shëndetësore dhe për subjektet private.
Shërbime pastrimi dhe mirëmbajtje të ambienteve të brendshme dhe të jashtme
spitalore të rezikshmërisë së ulët, të mesme dhe të lartë. 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. Shitje-Blerje, importim me shumicë dhe pakicë
të produkteve, materialeve, mjeteve, pajisjeve, makinerive të pastrimit, detergjentëve.
Konsulencë juridike dhe financiare. Konsulencë në fushën e legjislacionit shëndetësor
dhe sigurimeve shëndetësore, si dhe konsulencë për shërbimet Dezinfektim –
Dezinsektim - Deratizim (DDD) 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. Importeksport, tregtim të produkteve për trajtimet DDD. Prodhim e tregtim me shumicë
dhe pakicë të pesticideve, të farave, bimëve etj. 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 dhe riciklim i mbetjeve. 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.”")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
16/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-863478-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin ushtrimor 2017.
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
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Bilanci Kontabël
01/07/2019

Numri i ceshtjes: CN-246755-06-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2018.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres (3)
MODEL.xlsx
Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx
Medial shenime shpjeguese.pdf
MEDIAL vendim pdf.pdf

06/07/2020

Numri i ceshtjes: CN-537740-07-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare 2019.
Lista e Dokumenteve:
Medial vendim ortaku.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar 2019.xlsx
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres 2019
(3) MODEL.xlsx
Full page photo 1.pdf

17/02/2021

Numri i ceshtjes: CN-660755-02-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve, date
17.02.2021 ku eshte vendosur: riemerimi i administratorit Luftar Zebi.
E-Mail ishte
("")
u be
("luftarzebi@gmail.com")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Luftar Zebi")
, Nga
Data ishte
("05/01/2016")
u be
("17/02/2021")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Luftar Zebi")
,
Kohëzgjatja ishte
("05/01/2021")
u be
("17/02/2026")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme

21/07/2021

Numri i ceshtjes: CN-746398-07-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2020.
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Lista e Dokumenteve:
2=Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres
MEDIAL.xlsx
Shperndarje dividenti Medial 2021.pdf
1=Pasqyra e pozicionit financiar MEDIAL.xlsx
MEDIAL BILANC 2020.pdf

Datë: 19/10/2021

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