
1

EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË 
DHËNAT E SUBJEKTIT “PËR DEGËT OSE ZYRAT E 

PËRFAQËSIMIT TË SHOQËRIVE TË HUAJA”

GJENDJA E REGJISTRIMIT FILLESTAR

1. Numri unik i identifikimit të subjektit 
(NUIS)

L92320016E

2. Data e Regjistrimit 20/11/2019
3. Emri i Subjektit SHOQERIA RAJONALE ALFA PHARMA
4. Forma ligjore Dege e shoqërisë së huaj
5. Kohëzgjatja                  Nga: 12/10/2019            Deri: 
6. Fusha e veprimtarisë (nëse është e 

përcaktuar)
Te kryeje veprimtari promovuese dhe marketingu ne lidhje 
me fushen e veprimtarise se Shoqerise, e cila eshte: te 
importoje, eksportoje, bleje, shese, licencoje, tregtoje, 
shperndaje ne emrin e tij dhe per llogarine e tij, ose si 
perfaqesues shitjesh ose tregtar komisioni, produktet 
farmaceutike dhe produktet dhe sherbimet e ngjashme, te 
sherbeje si shoqeri holding per subjektet qe importojne, 
eksportojne, blejne, shesin, licencojne, bejne tregti, 
shperndajne dhe mirembajne produkte farmaceutike dhe 
produkte dhe sherbime qe lidhen me to, te themeloje, te 
marre pjese ne, te kryeje menaxhimin dhe te marre ndonje 
interes tjeter financiar ne shoqeri dhe/ose ndermarrje te tjera, 
te ofroje sherbime administrative, teknike, financiare, 
ekonomike, konsulence ose menaxheriale per shoqeri 
dhe/ose ndermarrje te tjera, te bleje, te disponoje, te 
administroje dhe perdore prona te paluajtshme dhe 
personale, perfshire patentat, markat, licencat, lejet dhe te 
drejtat e tjera te pronesise industriale, te kryeje sherbime 
keshillimi dhe menaxhimi(te perkohshme), te kryeje secilin 
dhe te gjitha aktet industriale, tregtare ose financiare, te 
marre dhe/ose te jape para hua, te jape siguri ose te garanci 
ose te garantoje ndryshe performance se bashku dhe vec e 
vec ne emer te te tjereve  dhe te realizoje dhe kryeje te gjitha 
aktivitetet e tjera qe lidhen drejtperdrejt dhe indirekt me 
objektet e lartpermendura, e gjithe kjo ne kuptimin me te 
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gjere te termave.
7. Zyra Qendrore e Degës/Zyrës së 

Përfaqësimit në Shqipëri.
Tirane Tirane  TIRANE Rr. '' Maliq Muço '', Pall. 46, shk. 1, 
Ap. 4 

Artan Selimi8. Përfaqësuesi/it ligjor i Degës/Zyrës së 
përfaqësimit
8.1  Afati i emërimit                Nga:  12/10/2019            Deri:  

9. Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
10. Vende të tjera të ushtrimit të 

aktivitetit:
11. Të dhëna që  njoftohen vullnetarisht Emri Tregëtar: SHOQERIA RAJONALE ALFA PHARMA

E-Mail:  artan.selimi@alfapharma.eu 
Telefon: 0694061692  

12. Statusi: Aktiv

13. Të dhënat e shoqërisë së huaj
14. Emri i shoqërisë Alfa Pharma GmbH
15. Forma ligjore GbmH
16. Kapitali 25.000,00
17. Data e themelimit 08/05/2018
18. Selia
19. Kohëzgjatja                Nga:             Deri: 
20. Përfaqësuesi/it ligjor i shoqërisë së 

huaj
20.1  Afati i emërimit 

ILIAS MOHAMMED

               Nga:  08/05/2018            Deri:  
21. Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

Lista e Dokumenteve:
Akti i emërimit të administratorit te deges ose zyres se perfaqesimit, nëse nuk përfshihet në 
vendimin e organit kompetent
Akti i themelimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Dokumente qe vertetojne gjendjen aktuale te shoqerise dhe faktin nese eshte ne proces likuidimi 
apo falimentimi
Bilancin e shoqërisë për vitin e fundit financiar, mbajtur sipas standardeve të kërkuara në shtetin e 
huaj, nëse shoqëria e huaj ka patur aktivitet për me shume se një vit
Vendimi i organit kompetent te shoqerise se huaj per hapjen e deges apo zyres se perfaqesimit ne 
Shqiperi

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B8DACFDA-183E-432E-A5DB-00F0DB5FE9D4
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B8DACFDA-183E-432E-A5DB-00F0DB5FE9D4
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F3B8A22F-E2AB-4364-8951-2F117B4B6835
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=ADED011F-854B-40C0-BED2-4C4E54899154
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=17160777-5A68-4C66-8A17-7123CB5D5E43
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=17160777-5A68-4C66-8A17-7123CB5D5E43
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C20761E7-AD48-4832-A48E-AF5BF495C505
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C20761E7-AD48-4832-A48E-AF5BF495C505
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1279DFD4-92FB-43B3-8E9C-BEDC78D6C207
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1279DFD4-92FB-43B3-8E9C-BEDC78D6C207


3

Dokumentacioni qe verteton regjistrimin e shoqerise (certifikata e regjistrimit ose dokumente te 
ngjashme)
Dokumenti i autorizimit

Regjistrimi Fillestar: CN-394377-10-19

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë:17/01/2020
     __________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
     ( i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=776F2614-5CE6-4AE2-BF5C-C246FB339304
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=776F2614-5CE6-4AE2-BF5C-C246FB339304
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9BEC964F-E128-4CF0-BC16-D21174ACF5F2

