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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)

L92218025N

2. Data e Regjistrimit 18/10/2019
3. Emri i Subjektit De Mare Albania
4. Forma ligjore Dege e shoqërisë së huaj
5. Kohëzgjatja                  Nga: 14/10/2019            Deri: 
6. Fusha e veprimtarisë (nëse është e 

përcaktuar)
Punimet e ndertimit dhe administrimit te punimeve dhe 
impianteve te inxhinierise natyraliste,  per parandalimin dhe 
zvogelimin e ndotjes se matricave mjedisore, ne perputhje 
me direktivat europiane, ligjet dhe rregulloret dhe 
normativave dhe parashikimeve kombetare dhe te shteteve jo 
te BE-se, ne lidhje me te cilat shoqeria do te jete ne gjendje 
te kryeje studimin, analizen, konsulencen, planifikimin, 
studimet e besueshmerise dhe drejtimin teknik dhe testimin, 
ndertimin dhe menaxhimin e impianteve per llogari te veten 
dhe te paleve te treta, private dhe publike, per ruajtjen dhe 
trajtimin e mbetjeve inerte urbane dhe punime jo te 
rrezikshme, te rrezikshme dhe te lidhura me to, implante per 
trajtimin e rrjedhjeve dhe biogazes, impiant te shkaterrimit 
termik dhe impianteve te rivleresimit termik te mbeturinave, 
lanfilleve, bonifikime, rivendosje dhe dhe rehabilitimin e 
mjedisit, analizen, karakterizimin dhe certifikimin e tokes, 
ujit dhe mbeturinave, ajrit, analiza, karakterizimi, klasifikimi 
dhe certifikimi i mbeturinave, grumbullimi, perzgjedhja, 
ambalazhimi, transporti i mbeturinave te çdo lloji, trajtimi, 
shnderrimi, riperdorimi termo-energjik dhe biologjik, 
depozitimi ne depo te autorizuara, ndermjetesimi dhe 
tregtimi i mbeturinave pa mbajtjen e mbeturinave; 
ndermjetesimin dhe tregtimin e dengjeve te drurit, te 
produkteve te karburantit gjithashtu te ricikluara dhe/ose qe 
vijne nga perpunimi, trajtimi dhe permiresimi i mbeturinave 
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te destinuara per djegie termike per prodhimin e energjise 
termike dhe elektrike; ndermjetesimi dhe tregtia e 
produkteve, masave per perzgjedhjen, rikuperimi dhe trajtimi 
i mbeturinave, etj sipas statutit.

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

Tirane Tirane  TIRANE Rruga e Kavajes, Ndertesa Nr.1, 
Hyrja 11, Ap. Nr.3. 

Fausto De Mare8. Përfaqësuesi/it ligjor i Degës/Zyrës së 
përfaqësimit
8.1  Afati i emërimit                Nga:  14/10/2019            Deri:  

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

aktivitetit:
11. Të dhëna që  njoftohen vullnetarisht Emri Tregëtar: De Mare Albania

E-Mail:  info@demare.it 
Telefon: 0694011155  

12. Statusi: Aktiv

13. Të dhënat e shoqërisë së huaj
14. Emri i shoqërisë DE MARE S.R.L.
15. Forma ligjore S.R.L
16. Kapitali 100.000,00
17. Data e themelimit 02/01/2009
18. Selia
19. Kohëzgjatja                Nga:             Deri: 
20. Përfaqësuesi/it ligjor i shoqërisë së 

huaj
20.1  Afati i emërimit 

Fausto De Mare

               Nga:  02/01/2009            Deri:  
21. Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
22. Përfaqësuesi/it ligjor i shoqërisë së 

huaj
22.1  Afati i emërimit 

Fausto De Mare

               Nga:  02/01/2009            Deri:  
23. Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

Lista e Dokumenteve:
Dokumente qe vertetojne gjendjen aktuale te shoqerise dhe faktin nese eshte ne proces likuidimi 
apo falimentimi
Vendimi i organit kompetent te shoqerise se huaj per hapjen e deges apo zyres se perfaqesimit ne 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=954C185D-68A0-4B44-A39B-1781A83C8A50
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=954C185D-68A0-4B44-A39B-1781A83C8A50
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=17E74919-C3EC-4143-B6AD-1E0C60D45278
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Shqiperi
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)
Dokumenti i autorizimit
Akti i themelimit
Dokumentacioni qe verteton regjistrimin e shoqerise (certifikata e regjistrimit ose dokumente te 
ngjashme)

Regjistrimi Fillestar: CN-375781-10-19

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

27/07/2020 Numri i ceshtjes: CN-559088-07-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Bilancit 2019

Lista e Dokumenteve:
Mandati i Pageses
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe 
materialin tjetër shpjegues
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

Datë:08/09/2020
     __________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
     ( i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=17E74919-C3EC-4143-B6AD-1E0C60D45278
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=93EEEC11-3246-45A1-848B-68BE4EA7C8DA
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=93EEEC11-3246-45A1-848B-68BE4EA7C8DA
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5FE8E74B-4D37-413D-908F-7656401064D1
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1460A785-9794-4F75-A5DF-8D2FD12B3FE7
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8568930F-AD9B-47DA-996C-CB756ECFB996
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=948B08B1-14A5-4FA2-8E29-F7211C7F1DED
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=948B08B1-14A5-4FA2-8E29-F7211C7F1DED
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D9B0FF8D-728A-499B-96B1-48B5BF1B2757
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F6CD9A4A-FFCE-42FF-A859-65031541B0A0
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4A9167E9-FEB0-4969-A0DB-69317DC43025
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2DB355EB-4036-4DAA-8B19-7ACA27BED441
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2DB355EB-4036-4DAA-8B19-7ACA27BED441
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B13011D9-E61F-4489-BEDB-7CDF3DA04F20

