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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)

M01510032B

2. Data e Regjistrimit 10/03/2020
3. Emri i Subjektit Seberg Bau - Dege e shoqerise se huaj ne Shqiperi
4. Forma ligjore Dege e shoqërisë së huaj
5. Kohëzgjatja                  Nga: 03/02/2020            Deri: 
6. Fusha e veprimtarisë (nëse është e 

përcaktuar)
Ne fushen e ndertimit dhe projektimit. Prodhim dhe tregtim 
te materialeve te ndertimit, te inerteve dhe betoneve te 
markave te ndryshme, ndertime civile dhe industriale, 
punime germimi ne toke, Rikonstruksione dhe mirembajtje 
godinash civile e industriale, veshje fasadash, Ndertim 
rrugesh, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, 
pista aeroportuale, Punime nentokesore ,ura e vepra arti; 
Ujesjelles, gazsjellesa ,vajsjellesa, vepra kullimi e vaditje, 
Ndertime per N/stacionet, kabinat e transformatoreve linja e 
TN, te mesem dhe shperndarjen e energjise, Punime per 
prishjen e ndertimeve, Impiante hidrosanitare, kuzhina, 
lavanteri, mirembajtjen e tyre, Punime rifiniture, te 
muratures dhe te lidhura me to, rifiniture me materiale druri, 
plastike, metalik dhe xhami, rifiniture te natyres teknike 
ndertuese, Impiante te sinjalistikes ndricuese te trafikut, 
sinjalistika rrugore jo ndricuese, barriera dhe mbrojtje 
rrugore. Ndertime parafabrikat, betonarme, struktura 
metalike dhe druri. Impjante dhe linja telefonie dhe 
telekomunikacioni, Impiante te brendshme elektrike, 
telefonie radiotelefoni, TV. Veprimtari minerare, tregtim 
hidrokarburesh. Shitblerje te pasurive te luajtshme dhe te 
paluajtshme etj.

7. Zyra Qendrore e Degës/Zyrës së 
Përfaqësimit në Shqipëri.

Tirane Tirane  TIRANE Njesia Bashkiake Nr. 6, Kthesa e 
Kamzes, Pallati Mehillaj, Kati IV, Apartamenti Nr. 20, ZK. 
2679, Numri i pasurise 66/47+1-20 
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Florian Istrefi8. Përfaqësuesi/it ligjor i Degës/Zyrës së 
përfaqësimit
8.1  Afati i emërimit                Nga:  03/02/2020            Deri:  03/02/2025

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

aktivitetit:
11. Të dhëna që  njoftohen vullnetarisht Emri Tregëtar: Seberg Bau - Dege e shoqerise se huaj ne 

Shqiperi
E-Mail:  florian.istrefi@sebergbau.at 
Telefon:  +436641082607 

12. Statusi: Aktiv

13. Të dhënat e shoqërisë së huaj
14. Emri i shoqërisë SEBERG-BAU Gmbh
15. Forma ligjore GmbH
16. Kapitali 35.000,00
17. Data e themelimit 01/09/2011
18. Selia
19. Kohëzgjatja                Nga: 20110901            Deri: 
20. Përfaqësuesi/it ligjor i shoqërisë së 

huaj
20.1  Afati i emërimit 

Florian Istrefi

               Nga:  05/09/2013            Deri:  
21. Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
22. Përfaqësuesi/it ligjor i shoqërisë së 

huaj
22.1  Afati i emërimit 

MUKIN SHEHU

               Nga:  15/11/2016            Deri:  
23. Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

Lista e Dokumenteve:
Akti i themelimit
Dokumentacioni qe verteton regjistrimin e shoqerise (certifikata e regjistrimit ose dokumente te 
ngjashme)
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
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

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=878C1583-65AC-4974-85BC-099655872954
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2C5B7F57-4F91-42FE-B232-1E9C4AB986DE
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2C5B7F57-4F91-42FE-B232-1E9C4AB986DE
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4F02F3C5-25B1-4DD7-9A47-1F660D722301
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4F02F3C5-25B1-4DD7-9A47-1F660D722301
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0804BB8E-B638-4671-B431-4B3F674AFEE4
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2365A997-81F0-42E2-A816-5D45F28D96BE
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2365A997-81F0-42E2-A816-5D45F28D96BE
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Vendimi i organit kompetent te shoqerise se huaj per hapjen e deges apo zyres se perfaqesimit ne 
Shqiperi
Akti i emërimit të administratorit te deges ose zyres se perfaqesimit, nëse nuk përfshihet në 
vendimin e organit kompetent
Dokumenti i autorizimit

Regjistrimi Fillestar: CN-472432-02-20

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë:29/06/2020
     __________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
     ( i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=49BBD561-1278-4D86-A3CD-77A9E9C2CC9B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=49BBD561-1278-4D86-A3CD-77A9E9C2CC9B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5DEE5959-EC03-426C-9AAB-D33DA925C3B4
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5DEE5959-EC03-426C-9AAB-D33DA925C3B4
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=99908166-98A9-4A39-BAA9-E1E59DB5D55C

