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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)

M11622031L

2. Data e Regjistrimit 22/04/2021
3. Emri i Subjektit BILGIN TAAHHUT INSAAT MADENCILIK SANAYI VE 

TICARET LTD
4. Forma ligjore Dege e shoqërisë së huaj
5. Kohëzgjatja                  Nga: 09/04/2021            Deri: 
6. Fusha e veprimtarisë (nëse është e 

përcaktuar)
Kryen importimin,  tregtimin  tranzite dhe Marketingun  e të  
gjitha llojeve të materialeve të ndërtimit. Kryen importimin,  
eksportimin  dhemarketingun e të gjitha llojet e çimentos, 
argjilës së pjekur, briketave, tullave. Kryen eksportin, 
tregtinë tranzit dhe marketingun e të gjitha llojeve të hekurit, 
çelikut, drurit dhe produkteve të drurit. Në lidhje me 
industrinë e ndërtimit, Kryen importimin, eksportimin, 
tregtinë tranzit dhe marketingun e të gjitha llojeve të çelikut 
të derdhur, drurit ose materialeve të tjerë të prodhuar. Kryen 
eksportin, tregtinë tranzit dhe marketingun e Betonit të  
përzier të gatshëm dhe të gjitha llojeve të  elementeve të 
ndërtimit,  bën krijimin, funksionimin e industrisë. Prodhimi, 
importi, eksporti, tregtia tranzit marketingu dhënie me qira 
dhe marrje me qira e mjeteve dhe pajisjeve të tilla si 
makineri, vinça, kamionë, ashensorë, kaldaja për ngrohje, 
gurë mulliri, gurë bluarje, pompa, motorë, motopompa, 
motorë torfe, pompa torbo, elevatorë, kompresorë, ventilues, 
kondicionerë, dozerë, ngarkues, ekskavatorë, peshore, litarë, 
akullnaja, kirikol, shufra unaze, ura rrotulluese, vinça kullë, 
transportues, teleferikët, makineritë e shpimit, kushinetat, 
impiantet e asfaltit që përdoren në industrinë e ndërtimit,  
Krijon, operon të gjitha llojet e industrive prodhuese të 
nevojshme për industrinë e ndërtimit dhe angazhohet me  
tregti, Krijimi dhe operimi i punëtorive, eksportimi, 
importimi, tregtia tranzit dhe bërja e marketingut në lidhje 
me industrinë e qeramikës. Lidhur me industrinë e 
materialeve të ndërtimit, ajo mund të kryejë krijimin, 
funksionimin dhe dhënien me qira të gurores minerale, 
industrisë së produkteve të gurores së rërës, me ekspertizë 
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dhe punë të ngjashme. Krijon parqe makinerish në lidhje me 
industrinë e ndërtimit. Të blejë dhe shesë të gjitha llojet e 
pajisjeve, pajisjeve  hidraulikëve , materialeve të dyqaneve të 
pajisjeve, të importojë dhe eksportojë dhe të prodhojë, të 
jenë partner në ndërmarrjet e krijuara për këtë qëllim dhe t'i 
shtojnë këto ndërmarrje në strukturën e tyre.  Të bëjë të 
gjitha llojet e punëve zyrtare dhe private të ndërtimit dhe 
kontraktimit brënda vendit dhe jashtë vendit, të bëjë 
ndërtimin e rrugëve, digave, porteve dhe shkollave, strehimi, 
spitalet, vendbanimet, vendet e punës, ndërtesat e fabrikave 
dhe punëtorive, objektet sportive, ujitja, kanalet dhe 
kanalizimet e mjediseve, parqet, kopshtet,dhe të bëjë 
peizazhin.  Të  ndërtojë në këmbim të aksioneve dhe katave 
të ndërtesës, blerja e tokës - truallit, ndërtimi në emër të vet, 
blerja dhe shitja e ndërtimeve që janë bërë, të bëjë të gjitha 
llojet e punimeve të vëzhgimit dhe projeksionit, kullimit dhe 
shpimit të tokës. Të Blejë, shesë, tregtojë, importojë dhe 
eksportojë  të gjitha llojet  materialeve, mjeteve, pajisjeve, 
dekorimeve dhe pajisjeve të përdorura në industrinë e 
ndërtimit. Të bëjë  Importin, eksportin dhe tregtimin e  
makinerive të rënda, makinerive të shpimit dhe kullimit dhe 
pjesëve rezervë të përdorura në industrinë e ndërtimit.)Të 
hyjë, blejë, shesë dhe të bëjë tender për të gjitha llojet e 
ndërtimeve të paraqitura në tender nga institucionet dhe 
organizatat publike zyrtare dhe private. Të ndërtojë të gjitha 
llojet e banesave, banesave kolektive, siteve, fabrikave, 
urave, rrugëve, porteve, termocentraleve, impianteve të 
prodhimit të energjisë, të gjitha llojet e njësive të ndërtimit, 
dekorimit, infrastrukturës urbane, pajisjeve të kanalizimeve 
që lidhen me planifikimin urban, të japë përfaqësimet brbnda 
dhe jashtë vendit.  Kryen të gjitha llojet e shërbimeve 
arkitektonike, inxhinierike, këshilluese, projekteve dhe 
inspektimit të ndërtesave. Themelon dhe operon të gjitha 
llojet dhe objektet turistike, ndërmerr ndërtimin e tyre, shet, 
bën të  shesë ato, merr pjesë në tenderët e tyre, tenderon 
punimet që ajo ka marrë tenderin e saj dikujt tjetër. 
Importon, eksporton dhe kryen tregtinë tranzit materiale të 
tilla si tulla, pllaka, hekur, çelik, çimento, gëlqere, gips dhe 
produkte të ngjashme, dhe ndërmerr përfaqësimet e 
kompanive ekzistuese.  Blen dhe shet tokë, truall dhe 
ndërtesa, ndërton shtëpi në këmbim të katit. Kryen punime 
ndërtimi, prodhimi, gërmimi dhe transporti në emër të 
vetvetes ose të personave  Për të krijuar banesat e 
grumbulluara dhe zona industriale, ndërmerr ndërtimin e 
tokave dhe truallave, ose siguron që ato të ndërtohen, 
operon, transferon, jep me qira.  Për të kontribuar në 
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urbanizimin e vendit, ai ndërton banesat e grumbulluara dhe 
zona industriale brenda ose jashtë qendrave të qytetit, merr 
me qira, i transferon ato.  Bën ndërtimin e ndërtesave të 
parafabrikuara dhe u bën propozime kooperativave, 
organizatave të tjera private dhe juridike, merr pjesë në 
tenderët e tyre, mund të marrë porosi ose t'ua shesë atyre. 
Mund të blejë dhe prodhojë të gjitha llojet e materialeve të 
ndërtimit për elementet e parafabrikuara të ndërtimit dhe të 
kryejë eksportin, tregtinë tranzite dhe marketingun e 
ndërtesave të parafabrikuara që prodhon. Ajo ndërmerr 
ndërtimin e objekteve të sipërme dhe të poshtme si brënda 
vendit dhe jashtë vendit, dhe mund të bëjë angazhime 
(zotime) për ndërtimin e tyre.  Mund të ofrojë shërbime të 
mbikëqyrjes profesionale dhe administrative në lidhje me 
këtë temë, si një kompani kontraktuese në lidhje me 
projektet e marra, mund të merret me aktivitetet e bërjes së 
llogaritjeve teknike, Në këtë mënyrë, sistemet e nevojshme 
elektronike mund të instalojë, merret me qira ose jepë me 
qira. Sipas statutit

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

Tirane  Kashar KASHAR Rruga Astrit Losha, Zona 
Kadastrale 3866, pasuria nr,3001/142, Kati -1, Dyqani nr.5, 
Unaza e Re 

Ekrem Kerimoglu8. Përfaqësuesi/it ligjor i Degës/Zyrës së 
përfaqësimit
8.1  Afati i emërimit                Nga:  09/04/2021            Deri:  08/04/2026

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

aktivitetit:
11. Të dhëna që  njoftohen vullnetarisht E-Mail:  armand@beewise.net 

Telefon: 0692084599  

12. Statusi: Aktiv

13. Të dhënat e shoqërisë së huaj
14. Emri i shoqërisë BILGIN TAAHHUT INSAAT MADENCILIK SANAYI VE 

TICARET LIMITED SIRKETI
15. Forma ligjore LTD
16. Kapitali 5.000.000,00
17. Data e themelimit 14/10/2009
18. Selia
19. Kohëzgjatja                Nga:             Deri: 
20. Përfaqësuesi/it ligjor i shoqërisë së 

huaj
Erkan Bilgin
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20.1  Afati i emërimit                Nga:  26/08/2019            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
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 
Shqiperi
Akti i emërimit të administratorit te deges ose zyres se perfaqesimit, nëse nuk përfshihet në 
vendimin e organit kompetent
Dokumentacioni qe verteton regjistrimin e shoqerise (certifikata e regjistrimit ose dokumente te 
ngjashme)
Akti i themelimit
Dokumenti i autorizimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)

Regjistrimi Fillestar: CN-685655-04-21

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë:16/09/2021
     __________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
     ( i nëpunësit të sportelit)
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