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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) M11619504G

2. Data e Regjistrimit 19/04/2021
3. Emri i Subjektit YOUR MYSTIC
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 19/04/2021
6. Kohëzgjatja                  Nga: 19/04/2021

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Durres Durres  DURRES Lagjja 5, Rruga Hajdar Dushi, 
Pallati 2031 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit Shitje totalisht online.

Endri Dibra10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit                Nga: 19/04/2021                Deri: 19/04/2026

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

12. Ortakët EndriDibra
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

Emri Tregtar: YOUR MYSTIC
Web site: www.yourmystic.al
E-Mail: info@yourmystic.al  
Telefon: 0672008099  
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15. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)

Regjistrimi Fillestar: CN-688884-04-21

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

29/04/2021 Numri i ceshtjes: CN-693555-04-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit date 28.04.2021 ku eshte vendosur: 
ndryshim  objekti veprimtarie dhe saktesim kodi ekonomik (NVE). 
Objekti ishte            ("Tregtim me pakicë të artikujve të ndryshëm industrial, veçanërisht 
produkte meditimi dhe yoga, etj. Kompania në thelb  mund të ndërmarrë dhe ndonjë 
veprimtari, edhe pse jo e shprehur në listën e mësipërme, si financiare, industriale, 
komerciale, dezain, etj, që konsiderohet e nevojshme ose e dobishme për arritjen e qëllimit 
të saj. Shoqëria sipas nevojave të saj ka të drejtën e ushtrimit të çdo veprimtarie të 
ligjshme, të lejueshme për formën e shoqërisë, e cila nuk ndalohet me ligj sipas nenit 7 të 
Ligjit tregtar nr.9901, datë 14.04.2008.")          u be            ("Shitje totalisht online.")         

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

06/05/2021 Numri i ceshtjes: CN-696036-05-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit datë 04.05.2021 ku është vendosur: 
Ndryshim adrese kryesore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Durres;         DURRES;         Durres;         ;         DURRES;         
Lagjja 5, Rruga Hajdar Dushi, Pallati 2031;         "
eshte Hequr Adresa: "Durres;         DURRES;         Durres;         ;         DURRES;         
Rruga Hajdar Dushi, Lagjja 5, Pallati 2030;         "

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

14/10/2021 Numri i ceshtjes: CN-798710-10-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit dhe kontrates se dhurimit nr. 2918 rep., 
nr. 1312 kol., date 11.10.2021  me ane te se cilave vertetohet transferimi i 100% te kuotave 
te shoqerise nga ortaku  Gerhard Dibra ne favor te ortakut Endri Dibra. 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2DB163E9-84FF-4DEE-BB78-EB3D3B217BF4
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0937D153-76C4-4075-85A9-21A0D290781C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=AB75D42B-421A-47A3-829B-CE28F75F8681
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:            ("Endri Dibra")                      Numri i aksioneve "1,00             
Perqindja ne kapital "100,00             Kontributi ne para "100.000,00
eshte larguar ortaku:            ("Gerhard Dibra")         

Lista e Dokumenteve:
Transferim i kuotave te kapitalit
Vendim i asamblese se pergjithshme

Datë: 10/11/2021 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=CED4173B-8FF3-48F1-8EEC-8E994F0FC2E3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FF18D6F8-8F6F-446F-BADE-F33799BA1EE4

