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 L91330024U
(NUIS)
2. Data e Regjistrimit
30/01/2019
3. Emri i Subjektit
INC S.P.A.
4. Forma ligjore
Dege e shoqërisë së huaj
5. Kohëzgjatja
Nga: 20/12/2018
Deri:
6. Fusha e veprimtarisë (nëse është e Shoqeria zhvillon aktivitetin e shoqerise se ndertimit, si
përcaktuar)
kontraktor i pergjithshem dhe promoter drejtperdrejt apo
nepermjet shoqerive te tjera.
7. Zyra Qendrore e Degës/Zyrës së Tirane Tirane TIRANE Bulevardi Deshmoret e Kombit,
Përfaqësimit në Shqipëri.
Kullat Binjake, Kulla Nr.2, Kati 10, 1001
8. Përfaqësuesi/it ligjor i Degës/Zyrës së Lucio Maria Perilli
përfaqësimit
8.1 Afati i emërimit
Nga: 20/12/2018
Deri:
9. Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
10. Përfaqësuesi/it ligjor i Degës/Zyrës së Roberto Russo
përfaqësimit
10.1
Afati i emërimit
Nga: 10/02/2020
Deri:
11. Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
Administratori i ri i emeruar ka te njejtat fuqi qe i jane dhene
z. Lucio Maria Perilli dhe mund te veproje ne menyre te
pavarur nga ky i fundit.
12. Vende të
aktivitetit:

tjera

të

ushtrimit

13. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

të Vlore Himare QEPARO FSHAT Ndertimi i rruges Ura e
Laskos-Qeparo dhe lidhje e rruges Ura e Laskos-Kuc, Zona
Kadastrale nr. 2306, ne Pasurine nr.41 dhe Pasurine nr.27
Emri Tregëtar: INC S.P.A.
E-Mail: brahimaj.law@gmail.com
Telefon: 0692044211
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14. Statusi:

Aktiv

15. Të dhënat e shoqërisë së huaj
16. Emri i shoqërisë

INC SPA

17. Forma ligjore
18. Kapitali
19. Data e themelimit
20. Selia
21. Kohëzgjatja

SPA
30.000.000,00
22/08/1997
Nga:

Deri:

22. Përfaqësuesi/it ligjor i shoqërisë së Claudio Dogliani
huaj
22.1 Afati i emërimit
Nga: 29/04/2016
Deri:
23. Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
Lista e Dokumenteve:
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
Dokumente qe vertetojne gjendjen aktuale te shoqerise dhe faktin nese eshte ne proces likuidimi
apo falimentimi
Akti i emërimit të administratorit te deges ose zyres se perfaqesimit, nëse nuk përfshihet në
vendimin e organit kompetent
Dokumenti i autorizimit
Vendimi i organit kompetent te shoqerise se huaj per hapjen e deges apo zyres se perfaqesimit ne
Shqiperi
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Regjistrimi Fillestar: CN-080081-01-19

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
28/03/2019

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-144902-03-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të shoqërisë së huaj Nr. 1 datë
25.03.2019 për ndryshimin e adresës kryesore të ushtrimit të aktivitetit.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;

TIRANE;
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Bulevardi Deshmoret e Kombit, Kullat Binjake, Kulla Nr.2, Kati 10, 1001;
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
e Barrikadave, Ndertesa 11, Hyrja 6, Kati 7, Ap. 32;
"

"
Rruga

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendimi i organit kompetent te shoqerise se huaj per hapjen e deges apo zyres se
perfaqesimit ne Shqiperi
Dokumenti i autorizimit
20/02/2020

Numri i ceshtjes: CN-471421-02-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit date 10.02.2020, ku është vendosur:
Emërimi i Z.Roberto Russo si përfaqësues ligjor i degës në Shqipëri.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Roberto Russo")
"10/02/2020"

Nga data

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendimi i organit kompetent te shoqerise se huaj per hapjen e deges apo zyres se
perfaqesimit ne Shqiperi
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
26/06/2020

Numri i ceshtjes: CN-530989-06-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 03.06.2020, per hapje adrese
dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Vlore;
VLORE;
Himare;
;
QEPARO
FSHAT;
Ndertimi i rruges Ura e Laskos-Qeparo dhe lidhje e rruges Ura e
Laskos-Kuc, Zona Kadastrale nr. 2306, ne Pasurine nr.41 dhe Pasurine nr.27;

"

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
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Vendimi i organit kompetent te shoqerise se huaj per hapjen e deges apo zyres se
perfaqesimit ne Shqiperi
03/08/2020

Numri i ceshtjes: CN-570518-08-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi I bilancit vjetor per vitin 2019
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Mandati i Pageses
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Dokumenti i autorizimit

Datë:27/01/2021
__________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
( i nëpunësit të sportelit)
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