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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) M21628038G

2. Data e Regjistrimit 28/04/2022
3. Emri i Subjektit EXCEED ORPHAN ALBANIA SHPK
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 26/04/2022
6. Kohëzgjatja                  Nga: 26/04/2022

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Rruga Ibrahim  Rugova, Nd. 70, 
H.5, Ap. 5 
600.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit Marketingu, duke perfshire por pa u kufizuar ne hulumtimin 

e tregut dhe reklamimin e produkteve farmaceutike dhe 
shtesave ushqimore; (ii) Perfaqesimi i kompanive te huaja 
farmaceutike ne Shqiperi; (iii) Regjistrimi i produkteve 
farmaceutike dhe shtesave ushqimore ne Shqiperi; (iv) 
kryerja e cdo aktiviteti biznesi qe Shoqeria konsideron te 
pershtatshem per realizimin e objektit te mesiperm  dhe ne 
pergjithesi, kryerja e cdo veprimtarie dhe aktiviteti te 
ngjashem, te lidhur dhe te pershtatshem ose mbeshtetes te 
objektivave te siperpermendur, si dhe pjesemarrja dhe 
bashkepunimi  me  cdo  entitet ligjor,  ne Shqiperi ose jashte 
saj, qe kryen aktivitete te ngjashme me ato te Shoqerise. 
Aktivitetet per te cilat kerkohet paraprakisht nje leje, license, 
autorizim apo ndonje akt tjeter miratues, do te ushtrohen pasi 
te jete marre akti ne fjale.
Srdjan Simic10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 26/04/2022                Deri: 26/04/2027
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
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ExCEEd Orphan s.r.o.
               Para: 600.000,00                Natyre: 
1,00

12. Ortakët 
12.1 Vlera e kapitalit
12.2 Numri i pjesëve
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

100,00
12.4 Komente (nëse ka)

13. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

14. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht

Emri Tregtar: EXCEED ORPHAN ALBANIA
E-Mail: office@lolocilaw.com  
Telefon: 0697424246  

15. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
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-899838-04-22

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë: 04/05/2022 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=79EB24CF-2033-44B7-9695-05E739E1BFDB
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F4909CB0-6E8B-4B0D-B19B-8AEF623C07CC
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=66E629CA-F6C3-4BF7-872B-902928209627
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8BC70A2E-2518-42D5-8974-C4AB64CD2719

