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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)

L92209007Q

2. Data e Regjistrimit 09/10/2019
3. Emri i Subjektit Asia Progetti Srl- Filiali Shqipëri
4. Forma ligjore Dege e shoqërisë së huaj
5. Kohëzgjatja                  Nga: 27/09/2019            Deri: 
6. Fusha e veprimtarisë (nëse është e 

përcaktuar)
Sherbimet teknike profesionale ne lidhje me impiantet e 
ngrohjes, telengrohjes dhe burime te rinovueshme te cfaredo 
lloji, ajrit te kondicionuar, klimatizimit dhe ventilimit, te 
shperndarjes se ujit dhe gazit per prodhimin e energjise dhe 
nxehtesise, duke vepruar edhe ne sektorin e sherbimeve 
energjitike sic jane percaktuar nga ligjet, vendimet dhe 
rregulloret ne fuqi dhe s.m.i., te bashkeprodhimit, kunder 
renies se zjarrit, ajrit te komprimuar, impiantet 
elektromjekesore, higjenike dhe hidrosanitare, kuzhina dhe 
lavanderi me gaz, dhe te impianteve te perpunimit te ujerave, 
te mbeturinave dhe lumenjve, dhe impiante elektrike, si ne 
fushen civile ashtu dhe ne ate industriale, si dhe sherbime ne 
lidhje me strukturat dhe infrastrukturat, vepra te arkitektures 
dhe inxhinierise dhe me ne pergjithesi, sherbimet ndaj te 
treteve karakteristike te shoqerive te inxhinierise.

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

Tirane Tirane  TIRANE Rruga "George W.Bush" , Nd.29, H 
1, Ap Nr.7 Cod.Postal. 1017 Tirane-Shqipëri 

Marco Zambetti8. Përfaqësuesi/it ligjor i Degës/Zyrës së 
përfaqësimit
8.1  Afati i emërimit                Nga:  27/09/2019            Deri:  

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

aktivitetit:
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11. Të dhëna që  njoftohen vullnetarisht Emri Tregëtar: Asia Progetti Srl- Filiali Shqipëri
E-Mail:  mzambetti.emmeci@gmail.com 
Telefon: 0697506715  

12. Statusi: Aktiv

13. Të dhënat e shoqërisë së huaj
14. Emri i shoqërisë ASIA PROGETTI S.R.L
15. Forma ligjore S.R.L.
16. Kapitali 50.000,00
17. Data e themelimit 22/09/1997
18. Selia
19. Kohëzgjatja                Nga:             Deri: 
20. Përfaqësuesi/it ligjor i shoqërisë së 

huaj
20.1  Afati i emërimit 

Stefano Fucci

               Nga:  11/07/2013            Deri:  
21. Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

Lista e Dokumenteve:
Dokumente qe vertetojne gjendjen aktuale te shoqerise dhe faktin nese eshte ne proces likuidimi 
apo falimentimi
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
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
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 emërimit të administratorit te deges ose zyres se perfaqesimit, nëse nuk përfshihet në 
vendimin e organit kompetent

Regjistrimi Fillestar: CN-345645-09-19

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë:12/12/2019
     __________________

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2EB157A0-3AC7-4BB2-97EB-53BC16B26001
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2EB157A0-3AC7-4BB2-97EB-53BC16B26001
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D83E1487-87F5-4481-95B6-C45F03A93C94
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D83E1487-87F5-4481-95B6-C45F03A93C94
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=51FD6BC3-7F20-43DE-BE8E-DA5E25AD3FF2
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=51FD6BC3-7F20-43DE-BE8E-DA5E25AD3FF2
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=33026370-F84A-426C-8176-E17A91D02940
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7965A43F-664A-465B-8BC3-E74DCA0B792A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7965A43F-664A-465B-8BC3-E74DCA0B792A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=428D70F5-586B-46EB-9575-F9B142BC12C0
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=428D70F5-586B-46EB-9575-F9B142BC12C0
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Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
     ( i nëpunësit të sportelit)


