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

L91923002T
23/07/2019

3. Emri i Subjektit

LABORATORY NETWORKS

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

19/06/2019

6. Kohëzgjatja

Nga: 19/06/2019

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri

Tirane Tirane TIRANE Rruga Siri Kodra, Nr.149

8. Kapitali
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave

10.000.000,00

9. Objekti i aktivitetit

3,00
Aktiviteti Ekonomik i Shoqerise lidhet dhe eshte ne funksion
te implementimit dhe zbatimit te PPP/Marreveshjes se
Koncesionit qe do te lidhet ndermjet Ministrise se
Shendetesise ne Republiken e Shqiperise ("Autoriteti
Kontraktues" apo "MESH") dhe Shoqerise per Ofrimin e
Sherbimeve Diagnostikuese nga Laboratoret Mjekesore ne
Spitalet Universitare, Rajonale dhe te Bashkive te Sarandes
dhe Lushnjes ("Marreveshja e Koncesionit") perfshire
ofrimin dhe prokurimin e çdo dhe te gjithe sherbimeve dhe
mallrave te lidhura si edhe kryerjen e çdo aktiviteti tjeter per
kete qellim ("Projekti"). Ne perputhje me Legjislacionin
Shqiptar per permbushjen e objektit te sipermendur,
Shoqeria mund (i) te kryeje cdo aktivitet me pasuri te
luajtshme dhe te paluajtshme si edhe aktivitete tregtare,
financiare, qira apo hipotekore te cilat mund te konsiderohen
te dobishme apo te nevojshme per permbushjen e objektit te
Shoqerise dhe qe nuk tejkalojne ne mase aktivitetet kryesore,
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10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
12. Ortakët
12.1 Vlera e kapitalit
12.2 Numri i pjesëve
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

te cituara me siper; (ii) te bleje, ne menyre te drejtperdrejte
apo te terthorte, interesa ne shoqeri te tjera qe kane objekt te
ngjashem me ate te Shoqerise, ne Shqiperi apo jashte saj; dhe
(iii) te kryeje aktivitete publikimi e reklamimi; (iv) te kryeje
aktivitete import-eksporti; (v) te kryeje cdo aktivitet tjeter qe
mund te konsiderohet i dobishem apo i nevojshem per
permbushjen e objektit te Shoqerise.
Sokol Ramizi
Nga: 19/06/2019

Deri: 19/06/2022

LABOPHARMA SHPK
Para: 4.170.000,00

Natyre:

1,00
41,70

12.4 Komente (nëse ka)
13. Ortakët
13.1 Vlera e kapitalit
13.2 Numri i pjesëve
13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

AB Laboratory Solutions B.V
Para: 3.330.000,00

Natyre:

1,00
33,30

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

EXALAB
Para: 2.500.000,00

Natyre:

1,00
25,00

14.4 Komente (nëse ka)

15. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

Tirane Tirane TIRANE Laboratori Anatomise Patologjike,
Spitali Djegie-Plastikes, prane Qendres Spitalore
Universitare "Nene Tereza" Tirane Tirane TIRANE
Laboratori Qendror Klinik Biokimik, Spitali i Ri, prane
Qendres Spitalore Universitare "Nene Tereza" Tirane Tirane
TIRANE Laboratori Mikrobiologjik, Spitali i Ri, prane
Qendres Spitalore Universitare "Nene Tereza''
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16. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Emri Tregtar: LABORATORY NETWORKS
E-Mail: info@labopharma.al
Telefon: 042316306

17. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Akti i themelimit
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Regjistrimi Fillestar: CN-269004-07-19

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
26/08/2019

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-314687-08-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve, date
22.08.2019 ku eshte vendosur : Te miratoje qe shoqeria te aplikoje dhe te kryeje te gjithe
procedurat per tu pajisur me garanci performance leshuar nga banka. Te autorizoje
administratorin e shoqerise z. Sokol Ramizi dhe ortakut te vetem te shoqerise
“Labopharma” sh.p.k, z. Jani Karathano, qe te negociojne me bankat ne RSH si dhe te
nenshkruajne me nje banke çdo dhe te gjithe marreveshjet dhe te gjithe dokumentet qe
mund te kerkohen per leshimin e garancise bankare ne vleren prej 700 000 Euro apo ne çdo
vlere tjeter. Gjithashtu te aplikojne, nenshkruajne çdo dhe te gjithe formularet e aplikimit
dhe çdo dhe te gjithe marreveshjet dhe dokumentet shoqeruese siç do te kerkohet nga
banka per leshimin e garancise bankare. Miratimin e autorizimit per z. Sokol Ramizi qe te
depozitoje garanci bankare prane perfituesit te saj.
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

26/06/2020

Numri i ceshtjes: CN-530730-06-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kërkesës datë 24.06.2020 për miratimin e hapjes
së 3 ( tre) adresave dytësore.
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Laboratori Anatomise Patologjike, Spitali Djegie-Plastikes, prane Qendres Spitalore
Universitare "Nene Tereza";
"
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Laboratori Qendror Klinik Biokimik, Spitali i Ri, prane Qendres Spitalore
Universitare "Nene Tereza";
"
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Laboratori Mikrobiologjik, Spitali i Ri, prane Qendres Spitalore Universitare "Nene
Tereza'';
"
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

Datë: 18/07/2020

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