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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) M02115503K

2. Data e Regjistrimit 15/09/2020
3. Emri i Subjektit NOVAL Diagnostic
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 09/09/2020
6. Kohëzgjatja                  Nga: 09/09/2020

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Durres  Maminas MAMINAS Rruga dytesore Maminas-
Vore, nr.20/38, Koxhas 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit Veprimtaria ne fushen e shendetesise, si qender 

diagnostikuese mjekesore. Trajtimi i mjeteve te transportit 
per kujdesin shendetsor. Trajnim, servis, mirembajtje i te 
gjitha aparaturave mjekesore, per laboratore klinik- biokimik 
dhe mikrobiologjik. Kryrjen e ekzaminimeve laboratorike 
nepermjet pajisjeve mjeksore. Konsulenca dhe keshillime 
mjeksore. Importimi i aparaturave dhe pajisjeve elektro 
mjeksore. Import - eksport te materialeve per perdorim 
mjekesor dhe blerje - shitje kite, reagent, material per 
perdorim ne klinikat mjekesore. Import-eksport, tregti me 
pakice dhe shumice te aparaturave apo mjeteve mjekesore. 
Lidhje kontratash per sherbime me pale te treta private dhe 
shteterore si me kompani sigurimesh etj. dhe te gjitha 
veprimtarite e nderlidhura qe lejohen me ligji. 

10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit 

Denada Laçej
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               Nga: 09/09/2020                Deri: 09/09/2021
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët PetritMaho
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 100.000,00                Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 1,00
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 100,00

- 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: NOVAL Diagnostic
E-Mail: info@noval.al  
Telefon: 0684082079  

15. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Akti i themelimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)

Regjistrimi Fillestar: CN-585994-09-20

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë: 16/09/2020 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F79556BC-4A4A-4F87-9955-46022632AB9A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=28A9B053-9B20-454E-8A96-D74A5F4211F5

