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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) M11717501V

2. Data e Regjistrimit 17/05/2021
3. Emri i Subjektit MS Group 21
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 06/05/2021
6. Kohëzgjatja Nga: 06/05/2021

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri

Durres Durres  DURRES Lagjja nr. 1, Rruga Taulantia, nr. 
pasurie 27/76-615, vol.nr.41, faqe nr. 137, Zona Kadastrale 
8512 

100.000,008. Kapitali
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 3,00

9. Objekti i aktivitetit Konsulencë menaxheriale, konsulence menaxhimi financiar, 
pergatitjen e planeve te biznesit, implementimin dhe 
zhvillimin e tyre. Rekrutim dhe sherbime burimeve 
njerezore. Krijimi i faqeve ëeb, platformave elektronike ne 
internet dhe aplikacioneve me synim zhvillimin e aktivitetit 
te shoqerise ne marketing edhe nepermjet pajisjeve 
elektronike te komunikimit ne distance.Komisioner, 
Ndermjetes,  Agjent Shitje, Agjent  Publicitar, spote online 
dhe publicitete per   sherbime   ne fushen e mjekesise dhe 
shendetit per vendas dhe te huaj. Sherbime ne specialitete te 
ndryshme mjekesore, vizita, konsulta,kontrolle mjekesore, 
ekzaminime etj.  Pjesemarrjene investime industriale dhe 
tregtare, si dhe ne aktivitete te ndryshme financiare, tregtare 
e industriale. Marrja/dhenia me qira e pasurive te 
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paluajtshme;mund gjithashtu te kontribuoje, drejtpersedrejti 
ose terthorazi, por gjithmone me qellimin e vetem per 
arritjen e objektit te shoqerise dhe jo ne menyre dominuese, 
me pjesemarrje dhe  interesa ne shoqerite tjera dhe kompani 
me objekt te njejte ose te ngjashem me te dhe mund te lidhe 
kredi hipotekimi dhe fondesh, vendosja e pengjeve, barreve 
siguruese per te siguruar huate e shoqerise ose paleve  te  
treta. Marketing dhe  shperndarja e prodhimeve te saj dhe 
sherbime ndaj te treteve.Pjesemarrja ne shoqeri ekzistuese 
ose qe do te krijohen ne te  ardhmen, me qellim krijimin e 
subjekteve ligjore, me qellime te njejta apo te ngjashme. 
Pjesemarrja  ne prokurime publike ose private, qe lidhen me 
ofrimin e  sherbimeve dhe te gjitha aktiviteteve te tjera te 
parashikuara ne objektin e  kesaj shoqerie. Ne pergjithesi te 
gjitha aktivitetet industriale, tregtare, financiare, civile, te  
luajtshme ose te paluajtshme, qe mund te lidhen direkt ose 
indirekt me objektin e   shoqerise ose me objekt te  ngjashem 
apo te  perafert.  Perfaqesimin e shoqerive te ndryshme,  
shqiptare dhe  te huaja, qe kane objekt te njejte apo te 
perafert me ate  te  kesaj  shoqerie. Te marre pjese ne tendera 
dhe gara private ose publike, ndertimi dhe restaurimi i 
fabrikave te te gjitha llojeve, per vete apo te trete, blerjen e 
tyre. Tregti me shumice dhe pakice te produkteve 
farmaceutike, parafarmaceutike, dhe pajisje mjeksore, 
kozmetike ne pergjithesi, si dhe prodhimin dhe tregtimin e 
produkteve qe rrjedhin nga bimet medicinale. Gjithashtu, 
shoqëria mund të kryejë cdo aktivitet tjetër plotësues dhe 
ndihmës që ka si qëllim ofrimin e cdo aktiviteti tjetër, në rast 
se rezultojnë të dobishme dhe/ose të nevojshme për 
përmbushjen e objektit kryesor, si dhe çdo aktivitet tjetër që 
konsiderohet fitimprurës dhe në interes të shoqërisë. 
Meshan Kadiqi10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit Nga: 25/05/2021 Deri: 25/05/2026
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët MilandGjuzi
12.1 Vlera e kapitalit Para: 45.000,00 Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 1,00
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12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 45,00
*Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse një 
kuotë zotërohet në bashkëpronësi)

12.4 Komente (nëse ka)

13. Ortakët SajmirKadiqi
13.1 Vlera e kapitalit Para: 45.000,00 Natyre: 
13.2 Numri i pjesëve 1,00
13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 45,00

*Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse një 
kuotë zotërohet në bashkëpronësi)

13.4 Komente (nëse ka)

KLIVA
Para: 10.000,00 Natyre: 
1,00

14. Ortakët 
14.1 Vlera e kapitalit
14.2 Numri i pjesëve
14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

10,00
14.4 Komente (nëse ka)

15. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

16. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht

Emri Tregtar: MS Group 21
E-Mail: sajmir.kadiqi@gmail.com  
Telefon: 0698952222  

17. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Akti i themelimit

Regjistrimi Fillestar: CN-698133-05-21

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

27/05/2021 Numri i ceshtjes: CN-708057-05-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 25.05.2021, per ndryshim 
administratori.

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=78133820-D707-454D-8100-39D9E47615C3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=55279FCF-E6BC-4612-9A42-B800F1985A1B


Shënim : Ky dokument është gjeneruar dhe vulosur me anë 
të një procedure automatike nga një sistem elektronik (Qendra Kombëtare e  Biznesit) 
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