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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)

M01803006J

2. Data e Regjistrimit 03/06/2020
3. Emri i Subjektit GEMANCO S.P.A DEGË E SHOQËRISË SË HUAJ
4. Forma ligjore Dege e shoqërisë së huaj
5. Kohëzgjatja                  Nga: 20/05/2020            Deri: 
6. Fusha e veprimtarisë (nëse është e 

përcaktuar)
Prodhimin industrial, tregtimin e brendshem dhe 
nderkombetar si dhe perpunimin e plehrave kimike per 
llogari te veten dhe te te treteve; ruajtjen dhe perpunimin, per 
llogari te veten dhe te te treteve, te ullinjve per vaj, drithera 
dhe bishtajore, zgjedhjen e farave dhe tregtimin e tyre; 
kultivimin, blerjen, shitjen dhe perpunimin e produkteve 
bujqesore; realizimin dhe menaxhimin e impianteve per 
prodhimin e energjise alternative; shitblerjen dhe ndertimin e 
kapanoneve, edhe per qellime qe nuk jane rreptesisht te 
lidhura me ato te shoqerise;  marrjen dhe dhenien me qira te 
vinçave dhe pajisjeve ngritese dhe levizese ne pergjithesi, etj 
sipas statutit.

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

Tirane Tirane  TIRANE Rruga Robert Shvarc, Pallati Niku 
Konstruksion, Hyrja 3, Kati 2, Ap.1 

Nicola Rubino8. Përfaqësuesi/it ligjor i Degës/Zyrës së 
përfaqësimit
8.1  Afati i emërimit                Nga:  20/05/2020            Deri:  

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

aktivitetit:
11. Të dhëna që  njoftohen vullnetarisht Emri Tregëtar: GEMANCO S.P.A DEGË E SHOQËRISË 

SË HUAJ
E-Mail:  info@ecos2020.com 
Telefon:  0696741803 

12. Statusi: Pezulluar

13. Të dhënat e shoqërisë së huaj
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14. Emri i shoqërisë GEMANCO S.P.A.
15. Forma ligjore SPA
16. Kapitali 3.000.000,00
17. Data e themelimit 22/03/1976
18. Selia
19. Kohëzgjatja                Nga:             Deri: 
20. Përfaqësuesi/it ligjor i shoqërisë së 

huaj
20.1  Afati i emërimit 

Luigi Fortunato

               Nga:  28/01/2020            Deri:  
21. 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
Vendimi i organit kompetent te shoqerise se huaj per hapjen e deges apo zyres se perfaqesimit ne 
Shqiperi
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
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Dokumenti i autorizimit
Dokumentacioni qe verteton regjistrimin e shoqerise (certifikata e regjistrimit ose dokumente te 
ngjashme)

Regjistrimi Fillestar: CN-507440-05-20

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

23/03/2021 Numri i ceshtjes: CN-675696-03-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Pezullim Aktiviteti.
Statusit ishte            ("Aktiv")          u be            ("Pezulluar")         

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

Datë:08/09/2021
     __________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
     ( i nëpunësit të sportelit)
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