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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)

L61424037V

2. Data e Regjistrimit 24/02/2016
3. Emri i Subjektit DEGA RENCO SPA ALBANIA
4. Forma ligjore Dege e shoqërisë së huaj
5. Kohëzgjatja                  Nga: 25/01/2016            Deri: 
6. Fusha e veprimtarisë (nëse është e 

përcaktuar)
- Përgatitja e projekteve të vlerës maksimale dhe ekzekutiv, 
planet e investimeve, financiare, ekonomike, etj,. - Të hartojë 
specifikimet e tenderit; - Studimi, projektimin, ndërtimin, 
zbatimin dhe shpërndarjen e inxhinierisë komplekse 
impianti, industriale, objekteve industriale, rezidenciale, 
komerciale, turistike, social, etj, e punëve me interes publik, 
se çdo gjë që mund të jetë objekt i aplikimit në , planifikimi 
industriale dhe civile urban, arkitekturës dhe inxhinierisë;  - 
Sjellja, menaxhimin dhe mirëmbajtjen e drejtpërdrejtë ose 
nën mbikëqyrje të saj dhe ndihmë për platformave të naftës, 
gazit, ujit, industriale dhe civilëve në përgjithësi; - 
Menaxhimi i plotë i rrjeteve të shpërndarjes së gazit për çdo 
përdorim, duke përfshirë komercializimin dhe shitjen e vetë 
gazrave; - Këshillimi, mbikëqyrja dhe menaxhimi për të 
gjitha punët ose ndërtimit të përmendura më lart; - Ofrimi i 
shërbimeve të cilat, në çdo formë potra 'të nevojshme për të 
përfunduar punimet e listuara më sipër;  - Kryerja e një 
hulumtimi social-ekonomike dhe të tregut të nevojshme për 
realizimin e iniciativave dhe punimeve në kuadër të 
qëllimeve sociale; - Zhvillimi i studimeve të plotë të 
fizibilitetit; - Promovimi marrëveshje me institucione, 
institucionet italiane dhe të huaja, kushtetutat e kompanive, 
ndërmarrjeve, konsorciumet; - Run, gjithashtu kontraktori si 
të përgjithshme, dhe të angazhohen punimet nën drejtimin e 
saj përmbarimi; - Të marrë me qira ose të japë përfaqësime 
në lidhje me aktivitete të ngjashme dhe të ngjashme me ato 
të parashikuara në këtë nen;  - Dhënia e garancive dhe 
hipotekve qe është në interesin e saj që në favor të tretë, të 
marrë në hipotekat aktive dhe pasive; - Kryerja e transportit 
për palët e treta; - Ushtrimi në rrugë nuk prevalente, dhe në 
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çdo rast në lidhje me diellin e tij kompanitë e grupit, 
aktiviteti i dhënies së kredive në çdo formë, duke marrë 
pronat me qëllim të investimit të qëndrueshme dhe jo 
vendosjen, tregtare të këmbimit valutor shërbimet e 
grumbullimit, pagesës dhe transferimin e fondeve, 
koordinimin teknik dhe administrativ të kompanive të grupit. 
Kompania gjithashtu, në lidhje më absolute të kërkesave të 
përcaktuara në bankare dhe financiare çështjet sipas 
legjislacionit të veçantë, potra:  - Garanci për hua, garancitë 
dhe çdo garanci të tjera të siguruara dhe të pasigurta, edhe 
për detyrimet e palëve të treta, si dhe të supozojmë ishte 
drejtpërdrejt që në mënyrë indirekte, interessenze dhe 
pjesëmarrjet në shoqëri të tjera ose industriale, tregtare ose të 
shërbimit me objekt analoge, ose ndryshe funksionalisht 
lidhur me në mënyrë efektive vetë të ndërmarrë ndonjë 
veprime industriale, komerciale, letrat me vlerë, pasurive të 
patundshme dhe financiar lidhur me te, etj   

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

Tirane Tirane  TIRANE Autostrada Tirane -Durres, Km 2, 
objekt me numer pasurie 40/32, zona kadastrale 2679 

Valerio Mario Capozzella8. Përfaqësuesi/it ligjor i Degës/Zyrës së 
përfaqësimit
8.1  Afati i emërimit                Nga:  16/01/2016            Deri:  

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

aktivitetit:
Fier  Topoje TOPOJE Topoje, Fier (magazine) me 
koordinata  40 o,46’25.8” 19o27’41”E 

11. Të dhëna që  njoftohen vullnetarisht Emri Tregëtar: DEGA RENCO SPA ALBANIA
E-Mail:  secretaryalbania@renco.it 
Telefon: 06955555792  

12. Statusi: Aktiv

13. Të dhënat e shoqërisë së huaj
14. Emri i shoqërisë RENCO SPA ITALIA
15. Forma ligjore S. P. A.
16. Kapitali 60.000,00
17. Data e themelimit 26/10/2000
18. Selia
19. Kohëzgjatja                Nga:             Deri: 
20. Përfaqësuesi/it ligjor i shoqërisë së 

huaj
20.1  Afati i emërimit 

Valerio Mario Capozzella

               Nga:  25/01/2016            Deri:  
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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
Akti i themelimit
Dokumenti i autorizimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Dokumentacioni qe verteton regjistrimin e shoqerise (certifikata e regjistrimit ose dokumente te 
ngjashme)
Akti i emërimit të administratorit te deges ose zyres se perfaqesimit, nëse nuk përfshihet në 
vendimin e organit kompetent
Dokumente qe vertetojne gjendjen aktuale te shoqerise dhe faktin nese eshte ne proces likuidimi 
apo falimentimi

Regjistrimi Fillestar: CN-560520-02-16

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

31/07/2017 Numri i ceshtjes: CN-410426-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i bilancit vjetor per vitin 2016

Lista e Dokumenteve:
Mandati i Pageses
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Dokumenti i autorizimit

07/11/2017 Numri i ceshtjes: CN-547526-11-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 03.11.2017, ku eshte vendosur, 
hapja e nje adrese dytesore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Fier;         FIER;         ;         Topoje;         TOPOJE;         Topoje, 
me koordinata 019 27'08' E:40 47'34" NIong/lat: WGS84 (kantier);         "

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 
paguar)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E659C319-9220-4895-B912-288F3F690E09
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E659C319-9220-4895-B912-288F3F690E09
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5A810FE1-3AFB-406E-A2C6-38047D97AA68
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=37BDAB09-3062-4884-A2F6-41F5B1FF533C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=56565C03-2788-4D60-801A-4BFD2623393E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2BB232EC-AF05-4D7D-A236-59504F71D6C2
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2BB232EC-AF05-4D7D-A236-59504F71D6C2
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9EE841FE-8B64-49AB-B8D1-A31688348F8B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9EE841FE-8B64-49AB-B8D1-A31688348F8B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D74303F7-2EF3-4DE3-89DA-D47326745B93
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D74303F7-2EF3-4DE3-89DA-D47326745B93
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=67E0D4D5-9F7C-41CB-B744-14C43DA4EF0E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7ED5676B-60D4-4CD3-9D2C-236FB5B8E38D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6C04F9B8-65A8-4BF4-901C-3637D3E18D12
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=16456979-0887-46DA-84DC-BDC85A09DF92
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BECFA634-2D66-4D70-AB8B-4E4E30F294C9
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E4953F07-C972-404F-9AAD-6B4E2B3C0C0A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E4953F07-C972-404F-9AAD-6B4E2B3C0C0A
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27/07/2018 Numri i ceshtjes: CN-887238-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare per vitin 2017.

Lista e Dokumenteve:
Mandati i Pageses
Bilanci Kontabël
Dokumenti i autorizimit
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

26/07/2019 Numri i ceshtjes: CN-286204-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin ushtrimor 2018

Lista e Dokumenteve:
Mandati i Pageses
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Dokumenti i autorizimit

10/12/2019 Numri i ceshtjes: CN-425441-12-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të asamblesë datë 20.11.2019 për 
miratimin e korrigjimit të Kodit të Nomeklaturës në përputhje me veprimtarinë e saj.  

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme

30/07/2020 Numri i ceshtjes: CN-567353-07-20 (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
Dokumenti i autorizimit
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

07/04/2021 Numri i ceshtjes: CN-682523-04-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, datë 02.04.2021 për mbyllje adrese 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7A6F729F-CB53-4D2B-A455-79F9B593F34E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4D97D08E-910B-41C8-B390-C1E32E568F18
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=184BC0F0-A5F9-4BD8-94A2-ED58624E1F6F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9CAA2611-A6E8-442B-8DD4-F51620BEF1B8
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=AB1B3604-802F-4CE4-A6BB-0ED45CABC7D2
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DC371618-A5AB-48D8-9854-4C02B078B0EF
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=AAE75AA3-81AB-4908-96E7-B90F7A839E46
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9D843965-A4FB-49C9-B903-D744F213ED87
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=789CC630-ECF9-41F7-A03E-0CF39110049E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C85DAC27-66FF-451F-B1B4-AD5464E5718A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C85DAC27-66FF-451F-B1B4-AD5464E5718A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=553844A7-0319-4D7F-8988-F36860F37738
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=85CEA37B-D9D8-43AA-B744-443B210488E1
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7B10F04F-31E3-46B6-9BD7-9F9361AB0764
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BD016FFC-38C0-4D19-8DFF-A7A014D93FD8
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4493AF29-FB8E-418D-A86F-E7977575F74B
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dytësore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Fier;         FIER;         ;         Topoje;         TOPOJE;         Topoje, me 
koordinata 019 27'08' E:40 47'34" NIong/lat: WGS84 (kantier);         "

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

09/04/2021 Numri i ceshtjes: CN-684407-04-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Hapje adrese dytesore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Fier;         FIER;         ;         Topoje;         TOPOJE;         Topoje, 
Fier (magazine) me koordinata  40 o,46’25.8” 19o27’41”E;         "

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme

28/07/2021 Numri i ceshtjes: CN-759229-07-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave  financiare te vitit 2020

Lista e Dokumenteve:
Mandati i Pageses
Dokumenti i autorizimit
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

Datë:25/10/2021
     __________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
     ( i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2587DC07-5D93-451A-8AD7-4D4481B2366C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2587DC07-5D93-451A-8AD7-4D4481B2366C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=02C525F7-346D-488A-A16D-59F04CE1F160
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=02C525F7-346D-488A-A16D-59F04CE1F160
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F68739DC-FF50-401A-A2EA-8FDA724CE8E6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F68739DC-FF50-401A-A2EA-8FDA724CE8E6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4F9DD743-CA43-470F-8F59-A191ED63D1CA
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D59CA6F5-CBE6-4450-A894-57D751E03734
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F2034D5E-9BA5-4E39-9218-8B32DF1355A9
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9017DAE4-ECCF-44B1-B9DF-A6167692931B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C1E788D1-C2ED-4F25-A786-E38E4B5CDA69

