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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)

M12123021T

2. Data e Regjistrimit 23/09/2021
3. Emri i Subjektit KUZU TOPLU KONUT INSAAT ANONIM SIRKETI 

ARNAVUTLUK SUBESI
4. Forma ligjore Dege e shoqërisë së huaj
5. Kohëzgjatja                  Nga: 18/08/2021            Deri: 
6. Fusha e veprimtarisë (nëse është e 

përcaktuar)
Aktivitet ne fusha te perparuara te teknologjive mjedisore si: 
Projektim, ndertim dhe administrim i impianteve te pastrimit 
te ujit te pijshem dhe impianteve te trajtimit te ujerave te 
ndotura. Ndertimi i linjave te transmetimit dhe stacioneve te 
pompimit per ujin e ndotur dhe te pijshem. Djegia e llumit 
dhe mbetjeve te ngurta te perfituara nga trajtimi i ujerave te 
ndotura, prodhimi i energjise nga mbetjet, prodhim i biogazit 
nga mbetjet, dezinfektimi dhe riciklimi i ujerave te ndotura. 
Sisteme per largimin e eres se keqe dhe bashkeprodhimit si 
dhe tharja e llumit te trajtimit.

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

Tirane Tirane  TIRANE Rruga Bilal Sina, Pallati Salillari, 
Shkalla 3, Kati 1, 1027 

Arben Hoxha8. Përfaqësuesi/it ligjor i Degës/Zyrës së 
përfaqësimit
8.1  Afati i emërimit                Nga:  18/08/2021            Deri:  18/09/2022

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

aktivitetit:
11. Të dhëna që  njoftohen vullnetarisht Emri Tregëtar: KUZU TOPLU KONUT INSAAT ANONIM 

SIRKETI ARNAVUTLUK SUBESI
E-Mail:  arbenh413@gmail.com 
Telefon: 0686038343  

12. Statusi: Pezulluar

13. Të dhënat e shoqërisë së huaj
14. Emri i shoqërisë KUZU TOPLU KONUT INSAAT ANONIM SIRKETI
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15. Forma ligjore Anonim Sirketi
16. Kapitali 450.000.000,00
17. Data e themelimit 24/09/1981
18. Selia
19. Kohëzgjatja                Nga: 1981            Deri: 
20. Përfaqësuesi/it ligjor i shoqërisë së 

huaj
20.1  Afati i emërimit 

Guven Kuzu

               Nga:  29/06/2012            Deri:  
21. Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
22. Përfaqësuesi/it ligjor i shoqërisë së 

huaj
22.1  Afati i emërimit 

Gokçen Kuzu

               Nga:  29/06/2012            Deri:  
23. Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
24. Përfaqësuesi/it ligjor i shoqërisë së 

huaj
24.1  Afati i emërimit 

Ozen Kuzu

               Nga:  29/06/2012            Deri:  
25. 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
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Dokumenti i autorizimit
Akti i themelimit
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)
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

Regjistrimi Fillestar: CN-788865-09-21

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

29/06/2022 Numri i ceshtjes: CN-936671-06-22
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi vendimit, date 20.06.2022 ku eshte vendosur: 
Pushim i Përkohshëm i Aktivitetit pa afat nga data 28.06.2022.
Statusit ishte            ("Aktiv")          u be            ("Pezulluar")         

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=CC5A9852-D6BD-4339-8585-09B646D60A21
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=CC5A9852-D6BD-4339-8585-09B646D60A21
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=159788B6-C026-453E-A635-1CA1B21B278A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7FCD55BA-A342-4109-9987-3561819D8B9A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7830B8C9-5D55-4738-ACFC-63F4B6CD523C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9D4BF7B0-C0F6-4739-8A3B-6460D9769BBD
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9D4BF7B0-C0F6-4739-8A3B-6460D9769BBD
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EF758212-59A0-471B-9A64-B45E7A47E6B4
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EF758212-59A0-471B-9A64-B45E7A47E6B4
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D88254BB-856B-46C8-8D3F-D61EFA37B1C7
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D88254BB-856B-46C8-8D3F-D61EFA37B1C7
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DCE019D9-8332-4DB5-87FC-E0AA32917208
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DCE019D9-8332-4DB5-87FC-E0AA32917208
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Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

Datë:01/10/2022
     __________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
     ( i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=340AA74D-EDCA-4323-8F68-D96837DC57B6

