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 L71626028Q
(NUIS)
2. Data e Regjistrimit
26/04/2017
3. Emri i Subjektit
ASSOPLAST ALBANIA
4. Forma ligjore
Dege e shoqërisë së huaj
5. Kohëzgjatja
Nga: 18/04/2017
Deri:
6. Fusha e veprimtarisë (nëse është e Veprimtari prodhimit, ndertimit, mirembajtjen, riparimin,
përcaktuar)
tregtimin, dhenien me qera dhe cdo veprimtari tjeter a
aplikueshme produkteve zejtare dhe strukturave ne rezine, ne
materiale plastike dhe materiale te ngjashme perfshire
remorkio izotermike mbi struktura metalike, panele dhe qeli
izotermike; Veprimtarine e prodhimit dhe mirembajtjes te
produkteve dhe manufakteve te prodhuara per sektorin e
ekologjise, te ambientit, te arredimit urban; ndertimin,
tregetimin, dhe mirembajtjen e kontenitoreve per mbetjet ne
pergjithesi, te strukturave ne rezine dhe materiale te tjera te
ngjashme te destinuar per cfaredolloj perdorimi; Prodhimin
dhe mirembajtjen e produkteve ne karpenteri te lehte;
Realizimin e veprimtarive te lidhura me rikualifikimin e
ndertesave si impermeabilizimin, mirembajtjen e zakonshme
dhe te jashtzakonshme, ripristinimin, rrethime dhe te tjera;
sisteme kullimi per rruget, germime dhe realizimin e
dyshemeve te cfaredolloj tipi; menaxhimin e varrezave;
trasport ne emer te te treteve; prodhim tregtim dhe
mirembajtje te makinerive, impianteve dhe makinerive per
filtrimin, larjen dhe pastrimin. Ajo do mund te zhvilloje cdo
lloj veprimtarie tjeter qe ka lidhje me sektorin e ambientit
dhe ekologjik si: grumbullimin, trasportin, edhe ne emer te te
treteve, tretjen, magazinimin, riciklimin e mbetjeve te ngurta,
te lengshme, speciale, te rrezikshme dhe jo te rrezikshme, te
medha, te cfaredolloj tipi; trajtime bonifikimi, trajtime
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ambientale, dizinfektime, mbytjen e minjeve, heqien e barit,
fshirje dhe pastrimin e shesheve dhe rrugeve nga mbetjet e
cfaredolloj natyre dhe nga renie atmosferike te cfaredolloj
natyre dhe cdo veprimtari qe ka te beje me ambientin, me
higjenen dhe pastrimin e lokaleve dhe siperfaqeve ne
pergjithesi. Mund te zhvilloje gjithashtu veprimtari
konsulence, projektimi, drejtimi dhe asistence ne fushen e
ambientit dhe te sigurise te ambienteve dhe te vendeve te
punes; projektimin, realizimin deh mirembajtjen e zonave te
gjelberta; pune hidrombjellje ne zona te vecanta. Shoqeria
mund te zhvilloje veprimtari tregtimi te mirash dhe
sherbimesh qe kane te bejne me produktet dhe sektorin qe
trajtohen nga shoqeria, perfshire marrjen persiper te
perfaqesimit dhe ndermjetesimit, perpunimin elektronik te te
dhenave deh informacioneve te cfaredolloj tipi, edhe
administrative. Shoqeria mund te blej apo shese me
cfaredolloj titulli pasuri te paluajtshme, pasuri te luajtshme
dhe te luajtshme te regjistruara dhe te zhvilloje cdo
veprimtari tjeter te nevojshme apo e dobishme per arritjen e
objektit te veprimtarise si te natyres tregta re ashtu edhe
industriale dhe financiare; Mund te kete pjesemarrje edhe ne
shoqeri italiane apo te huaja te cilat kane per objket
veprimtari te ngjashme dhe/ose te lidhura me objketin e
veprimtarise se vet, jo per rikolokim;
7. Zyra Qendrore e Degës/Zyrës së Tirane Tirane TIRANE Njesia Bashkiake Nr.2,
Përfaqësimit në Shqipëri.
Rr.Themistokli Germenji, Pallati Pegaso, Kati 7, Zyra Nr.30
8. Përfaqësuesi/it ligjor i Degës/Zyrës së Fausto Simonazzi
përfaqësimit
8.1 Afati i emërimit
Nga: 18/04/2017
Deri:
9. Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
10. Vende të tjera të ushtrimit të
aktivitetit:
11. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht
Emri Tregëtar: ASSOPLAST ALBANIA
Telefon: 0675111681
12. Statusi:

Aktiv

13. Të dhënat e shoqërisë së huaj
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14. Emri i shoqërisë

ASSOPLAST SERVIZI PER L'AMBIENTE; ASSOPLAST

15. Forma ligjore
16. Kapitali
17. Data e themelimit
18. Selia
19. Kohëzgjatja

S.R.L
12.000,00
19/02/1996
Nga:

Deri:

20. Përfaqësuesi/it ligjor i shoqërisë së Ermanno Morini
huaj
20.1 Afati i emërimit
Nga: 02/03/2005
Deri:
21. Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
Lista e Dokumenteve:
Vendimi i organit kompetent te shoqerise se huaj per hapjen e deges apo zyres se perfaqesimit ne
Shqiperi
Dokumentacioni qe verteton regjistrimin e shoqerise (certifikata e regjistrimit ose dokumente te
ngjashme)
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
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
Dokumenti i autorizimit
Regjistrimi Fillestar: CN-259481-04-17

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
11/10/2017

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-509153-10-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te administratorit te deges date
10.10.2017 per ndryshimin e adreses kryesore te ushtrimit te aktivitetit.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia Bashkiake Nr.2, Rr.Themistokli Germenji, Pallati Pegaso, Kati 7, Zyra Nr.30;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia
Bashkiake nr 10, Rruga e Brigadave, ndertesa Eurocol, Kati 5, Zyra nr.34, kodi postar
1001;
"
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Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
24/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-879822-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare 2017
Lista e Dokumenteve:
Mandati i Pageses
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)
Bilanci Kontabël
Dokumenti i autorizimit

31/07/2019

Numri i ceshtjes: CN-294718-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare per vitin 2018
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Mandati i Pageses
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Dokumenti i autorizimit

30/07/2020

Numri i ceshtjes: CN-566106-07-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Mandati i Pageses
Dokumenti i autorizimit
4

Bilanci Kontabël
Datë:12/02/2021
__________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
( i nëpunësit të sportelit)
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