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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)

L92103004F

2. Data e Regjistrimit 03/09/2019
3. Emri i Subjektit ''S.T.G. S.r.l.''
4. Forma ligjore Dege e shoqërisë së huaj
5. Kohëzgjatja                  Nga: 02/09/2019            Deri: 
6. Fusha e veprimtarisë (nëse është e 

përcaktuar)
Shoqeria ka per objekt, ne respektim te dispozitave dhe te 
kufizimeve ligjore, me marrjen paraprake te te gjitha 
certifikimeve dhe autorizimeve te parashikuara nga 
normativa ne fuqi: Zhvillimin, per llogari te vet dhe/ose te te 
treteve, te aktiviteteve qe kane te bejne me prodhimin, 
perpunimin, tregtimin me shumice dhe pakice te artikujve 
dhe produkteve per veshje, kepuceve dhe aksesoreve te 
ndryshem per veshjet; Furnizimi te treteve i sherbimeve per 
arredimin e brendshem dhe te jashtem, perfshire arredimin e 
dyqaneve dhe zyrave; Kryerjen e sherbimeve te 
administrimit dhe te ndermjetesimit imobiliar; Autotransport 
te sendeve per llogari te te treteve;

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

Tirane Tirane  TIRANE Rruga ''Themistokli Gërmenji'', 
Pallati Ambasador I, Kati i I-rë, Tiranë, Albania 

Sergio CAMPAGNUOLO8. Përfaqësuesi/it ligjor i Degës/Zyrës së 
përfaqësimit
8.1  Afati i emërimit                Nga:  02/09/2019            Deri:  

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

aktivitetit:
11. Të dhëna që  njoftohen vullnetarisht Emri Tregëtar: ''S.T.G. S.r.l.''

E-Mail:  S.T.G.ASOC10UNI@LEGALMAIL.IT 
Telefon:  +335 6247040 
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Të Tjera: Kapitali i shoqërisë së huaj i shprehur në EURO

12. Statusi: Aktiv

13. Të dhënat e shoqërisë së huaj
14. Emri i shoqërisë ''S.T.G. S.R.L.''
15. Forma ligjore S.R.L.
16. Kapitali 10.400,00
17. Data e themelimit 12/03/1990
18. Selia
19. Kohëzgjatja                Nga:             Deri: 
20. Përfaqësuesi/it ligjor i shoqërisë së 

huaj
20.1  Afati i emërimit 

Sergio CAMPAGNUOLO

               Nga:  30/11/2017            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
Dokumenti i autorizimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Dokumente qe vertetojne gjendjen aktuale te shoqerise dhe faktin nese eshte ne proces likuidimi 
apo falimentimi

Regjistrimi Fillestar: CN-323256-09-19

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë:22/11/2019
     __________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
     ( i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=13475EC1-EE6B-4C8C-A25C-3800CF93906A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=13475EC1-EE6B-4C8C-A25C-3800CF93906A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6DAF9F84-F13D-413B-AAA4-8AC8E3653884
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DAFA2E18-5D88-46F0-97E3-9313E46B891A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4E3C0989-1921-4725-90A6-9D30C9FDB923
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4E3C0989-1921-4725-90A6-9D30C9FDB923

