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 M12820801N
(NUIS)
2. Data e Regjistrimit
20/04/2021
3. Emri i Subjektit
EDILE 2020 ALB
4. Forma ligjore
Dege e shoqërisë së huaj
5. Kohëzgjatja
Nga: 09/02/2021
Deri:
6. Fusha e veprimtarisë (nëse është e Aktivitetin e ndërtimit në përgjithësi, shitjen, shkëmbimin,
përcaktuar)
drejtimin, qeradhënien e pasurive të paluajtshme për qëllime
të ndryshme, ndërtimi dhe/ose ristrukturimi dhe prishja,
direkte dhe/ose indirekte, në vetvete dhe/ose në emër të
palëve të treta, mirëmbajtja e zakonshme dhe e
jashtëzakonshme e ndërtesave, fondet fshatare dhe urbane
dhe/ose strukturat ose impiantet (përfshirë ato për trajtimin
dhe asgjësimin e mbetjeve të ngurta urbane dhe/ose të
ngjashme) ose punime dhe/ose konstruksione të tjera
(ndërtesë dhe/ose rrugë, etj), të çdo natyre, publike ose
private, përfshirë çdo strukturë zdrukthtari metalike, të gjitha
si në Itali ashtu dhe jashtë saj.
7. Zyra Qendrore e Degës/Zyrës së Tirane Rrogozhine RROGOZHINE Lagjja 2, Pallati i
Përfaqësimit në Shqipëri.
Ofecerëve
8. Përfaqësuesi/it ligjor i Degës/Zyrës së Kadri Thertori
përfaqësimit
8.1 Afati i emërimit
Nga: 09/02/2021
Deri:
9. Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
10. Vende të tjera të ushtrimit të
aktivitetit:
11. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht
Emri Tregëtar: EDILE 2020 ALB
E-Mail: studio.kontabiliteti.bllaca@gmail.com
Telefon: 0693277067
12. Statusi:

Aktiv

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

EDILE 2020 S.R.L.
1

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

Srl
10.000,00
19/12/2019
Nga:

Deri:

20. Përfaqësuesi/it ligjor i shoqërisë së Kadri Thertori
huaj
20.1 Afati i emërimit
Nga: 19/12/2019
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
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Dokumenti i autorizimit
Dokumente qe vertetojne gjendjen aktuale te shoqerise dhe faktin nese eshte ne proces likuidimi
apo falimentimi
Regjistrimi Fillestar: CN-688963-04-21

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë:11/11/2021
__________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
( i nëpunësit të sportelit)
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