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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) M11601007C

2. Data e Regjistrimit 01/04/2021
3. Emri i Subjektit DAPHNE
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 31/03/2021
6. Kohëzgjatja                  Nga: 31/03/2021

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Rruga "Mikel Maruli", Pallati Eja, 
shk. 4, Ap 30 Tirane 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit Shoqeria ka per objekt te saj kryerjen e te gjitha aktiviteteve 

qe nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar mund te ushtroje ne 
baze te legjislacionit shqiptar, brenda ose jashte territorit te 
Republikes se Shqiperise, duke perfshire por pa u kufizuar 
ne:Import-eksport, tregtim me shumice dhe pakice, tregtim 
me shumice dhe me pakice edhe on-line, shperndarjen me 
dhe/ose pa magazine, si kombetare dhe nderkombetare, edhe 
me marrjen e mandateve te perfaqesise me dhe/ose pa 
magazine, te artikujve dhe produkteve te ndryshem spitalor 
jo medikamete. Tregeti, import - eksport me shumice dhe 
pakice te makinerive e pajisjeve te ndryshme mjekesore, 
elektro mjekesore, laboratorike, dezinfektuese, si dhe cdo 
akesor te mudshem spitalor te per perdorim mjekesore. 
Riparim dhe mirembajtje te pajisjeve dhe aksesoreve 
spitalore.Import-eksport, tregtim me shumice dhe pakice, 
tregtim me shumice dhe me pakice edhe on-line, 
shperndarjen me dhe/ose pa magazine, si kombetare dhe 
nderkombetare, edhe me marrjen e mandateve te perfaqesise 
me dhe/ose pa magazine te makinerive, aparaturave, 
aparatura estetiko-mjeksore, aksesoreve dhe/ose pajisjeve te 
ndryshme ne fushen e estetikes, dermatologjise, kozmetikes, 
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parukerise, fizioterapise, masazherise, te integratoreve 
ushqimore, suplementeve te bimeve medicinale dhe 
jomedicinale si dhe cdo lloj integratori tjeter.Import-eksport, 
tregtim me shumice dhe pakice, tregtim me shumice dhe me 
pakice edhe on-line, shperndarjen me dhe/ose pa magazine, 
si kombetare dhe nderkombetare, te artikujve elektrike, 
elektronike, industriale, bujqesore, ndertim e linja prodhimi, 
pajisje, aparatura, makineri, impiante aktive dhe jo aktive, 
materiale dhe artikuj per perdorime te ndryshme (kerkimor-
shkencor, mesimor, testuesdiagnostikues publik, komunal, 
industrial, shtepiak, etj).Hapje depo farmaceutike, farmaci, 
klinika mjekesore, laboratore analizash, spitale, depo 
veterinare, depo bujqesore ..etj.
Erlir Doçi10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 31/03/2021                Deri: 31/03/2026
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët ErlirDoçi
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
E-Mail: erli.doci@gmail.com  
Telefon: 0682038414  

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)
Akti i themelimit

Regjistrimi Fillestar: CN-681102-03-21

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C6A8C226-21CE-420F-88AC-38F3A1FB917E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9705D05E-96FB-47CF-A603-76F780A55F2A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C0A70931-01C6-4E2C-950B-D806F015BA25
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Datë: 01/11/2021 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)


