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)
2. Data e Regjistrimit

L52403501Q
03/12/2015

3. Emri i Subjektit

KSENON POLIKLINICA

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

03/11/2015

6. Kohëzgjatja

Nga: 03/11/2015
Durres Durres DURRES Lagjja nr. 13, Rruga Pavaresia,
Zona Kadastrale 8518, Objekt me nr. pasurie 24/27
100.000,00

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri
8. Kapitali
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave
9. Objekti i aktivitetit

1,00
Drejtimi i qendrave stomatologjike, mjekesore dhe kirurgjise
estetike, ortopedike dhe mjekësi sportive, mjekësi e
përgjithshme, trikologi, shtëpi kurimi për të moshuar
(Geriatria) , në marrëveshje dhe jo , të drejtuara në mënyrë
të drejtpërdrejte apo të dhëna me qira apo të lëshuara në
përdorim, qendra të formimit të vazhdueshme për
profesionistë dhe jo, farmaci dhe parafarmaci, laboratorë
dentareë.
- Asistencë mjekësore në shtëpi dhe e
specializuar, asistencë infermierike në shtëpi , asistencë
operator mjekësor, operator asistues në shtëpi për të
moshuar dhe pacientë jo autosuficente, drejtimi i klinikave
psikiatrike, komunitete me intesitet terapie të mesme dhe të
larta, komunitet akomidimi për persona (edhe minorene) me
shqetësime psikiatrike, psiko-sociale, qendra kure dhe
mirepritje dhe rezidenciale për personat me varësi nga droga
dhe varësi nga lojrat e fatit, për anoreksikë, në marrëveshje
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dhe jo , të drejtuara në mënyrë të drejtpërdrejte apo të dhëna
me qira apo të lëshuara në përdorim ; Drejtimi i qëndrave të
formimit të vazhdueshëm për profesioniste dhe jo ; Drejtimi i
farmacive dhe parafarmacive; Drejtimi i laboratorëve dentarë
Rafaela Xhili

10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit

Nga: 20/09/2018

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

Deri: 20/09/2023

RafaelaXhili

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 100.000,00

12.2 Numri i pjesëve

1,00

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

100,00

Natyre:

- 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: KSENON POLIKLINICA
E-Mail: loreta_mecaj@hotmail.com
Telefon: 0682071206

15. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Regjistrimi Fillestar: CN-404175-11-15

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
20/04/2016

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-658315-04-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Pushim i Perkohshem i Aktivitetit nga data 19.04.2016- Pa
afat.
Statusit ishte
("Aktiv")
u be
("Pezulluar")
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Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
14/09/2016

Numri i ceshtjes: CN-926959-09-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 12.09.2016 ku eshte vendosur per
Aktivizimin e Aktivitetit
Statusit ishte
("Pezulluar")
u be
("Aktiv")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Kerkesa per heqje nga statusi i " pezulluar"

16/09/2016

Numri i ceshtjes: CN-930467-09-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit te asamblese se ortakeve date
12.09.2016, ku eshte vendosur kalimi i 65% te kuotave nga z.Ferdinando Muollo,
perkatesisht 30% ne favor te z.Gennaro De Sena, 30% ne favor te z.Viktor Xhili dhe 5% ne
favor te z.Armando D'Avino.Depozitim i kontrates se shitblerjes se kuotave Nr.2094 Rep.
Nr.1219/2 Kol., date 12.09.2016, per kalimin e 30% te kuotave ne favor te z.Gennaro De
Sena, 30% ne favor te z.Viktor Xhili dhe 5% ne favor te z.Armando D'Avino.
Numri i Aksioneve ishte
"2,00"
u be
"4,00"
Vlera e Aksionit ishte
"50.000,00"
u be
"25.000,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("Gennaro De Sena")
Numri i aksioneve "1,00
Perqindja ne kapital "30,00
Kontributi ne para "30.000,00
eshte shtuar ortaku:
("Viktor Xhili")
Numri i aksioneve "1,00
Perqindja ne kapital "30,00
Kontributi ne para "30.000,00
Kane ndryshuar te dhenat per
("Armando D'Avino")
, Vlera e
Kontributit ishte
("5.000,00")
u be
("10.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Armando D'Avino")
, Përqindja e
Kapitalit ishte
("5,00")
u be
("10,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ferdinando Muollo")
, Vlera e
Kontributit ishte
("95.000,00")
u be
("30.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ferdinando Muollo")
, Përqindja e
Kapitalit ishte
("95,00")
u be
("30,00")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Transferim i kuotave te kapitalit
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02/11/2016

Numri i ceshtjes: CN-015832-11-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 31.10.2016, ku eshte vendosur,
ndryshimi i adreses kryesore te ushtrimit te aktivitetit te shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Durres;
DURRES;
Durres;
;
DURRES;
Lagjja nr. 13, Rruga Pavaresia, Zona Kadastrale 8518, Objekt me nr. pasurie 24/27;
"
eshte Hequr Adresa: "Durres;
DURRES;
Durres;
;
DURRES;
Lagjja nr. 13, rruga Pavaresia , zona kadastrale 8518, objekt me numer pasurie 24/128;
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

26/04/2017

Numri i ceshtjes: CN-247790-04-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 08.04.2017, ku eshte vendosur:
Miratimi i largimit te Z. Armando D'Avino dhe emerimin e Znj.Bojana Meslani si
administrator i shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Bojana Meslani")
"08/04/2017
Ne daten "08/04/2022
eshte larguar administratori:
("Armando D'Avino")

Nga data

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
05/03/2018

Numri i ceshtjes: CN-687451-02-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se shoqerise, date:
26.02.2018, ne te cilin eshte vendosur: Shitja e 30% te kuotave te zoteruara nga ortaku z.
Ferdinando Muollo, 30% te kuotave te zoteruara nga ortaku z. Gennaro De Sena, dhe 30%
te kuotave te zoteruara nga ortaku z. Viktor Xhili ne favor te zj. Rafaela Xhili, e cila behet
ortake ne shoqeri me 90% te kuotes kapitalit. Depozitimi i kontrates se shitjes se kuotave,
date: 26.02.2018, Nr. 362 Rep, dhe Nr. 218/2 Kol.
Numri i Aksioneve ishte
"4,00"
u be
"2,00"
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Vlera e Aksionit ishte

"25.000,00"

u be

"50.000,00"

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("Rafaela Xhili")
Numri i aksioneve "1,00
Perqindja ne kapital "90,00
Kontributi ne para "90.000,00
eshte larguar ortaku:
("Viktor Xhili")
eshte larguar ortaku:
("Gennaro De Sena")
eshte larguar ortaku:
("Ferdinando Muollo")
Lista e Dokumenteve:
Transferim i kuotave te kapitalit
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
27/09/2018

Numri i ceshtjes: CN-951467-09-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të Asamblesë së ortakëve të shoqërisë,
datë 20.09.2018, ku është vendosur: Largimi i Zj.Bojana Meslani nga detyra e
administratores të shoqërisë. Emërimi i Znj.Rafaela Xhili si administratore e re e shoqërisë.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Rafaela Xhili")
Ne daten "20/09/2023
eshte larguar administratori:
("Bojana Meslani")

Nga data "20/09/2018

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
25/01/2019

Numri i ceshtjes: CN-078307-01-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit date 17.01.2019 te ortakeve te shoqerise
dhe kontrates noteriale Nr. 107 Rep. Nr. 69/3 Kol. date 18.01.2019, per transferim te
kuotave te kapitalit me ane te shitblerjes.
Numri i Aksioneve ishte
"2,00"
u be
"1,00"
Vlera e Aksionit ishte
"50.000,00"
u be
"100.000,00"
E-Mail ishte
("")
u be
("loreta_mecaj@hotmail.com")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte larguar ortaku:
("Armando D'Avino")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Rafaela Xhili")

, Vlera e Kontributit
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ishte
("90.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
ishte
("90,00")

u be
("100.000,00")
("Rafaela Xhili")
, Përqindja e Kapitalit
u be
("100,00")

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

Datë: 04/11/2019

____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)
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