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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)

L92321039B

2. Data e Regjistrimit 21/11/2019
3. Emri i Subjektit Ambienthesis s.p.a
4. Forma ligjore Dege e shoqërisë së huaj
5. Kohëzgjatja                  Nga: 05/11/2019            Deri: 
6. Fusha e veprimtarisë (nëse është e 

përcaktuar)
Grumbullimin, transportin, depozitimin dhe venien ne 
rezerve, magazinimin, ndermjetesimin ne baze te normatives 
ne fuqi ne fushen e mbetjeve, trajtimin, shkaterrimin dhe 
rekuperimin e mbetjeve urbane dhe mbetjeve speciale te* 
rrezikshme dhe jo te rrezikshme qe vijne nga sherbimi publik 
ose privat, nga aktivitete bujqesore dhe agro-industriale, nga 
prishje ndertesash, ndertime dhe germime, nga perpunime 
industriale dhe zejtare, nga aktivitete tregtare, nga sektori i 
shendetesise. nga bonifikimet mjedisore, si edhe mbetje qe 
vijne nga aktiviteti i trajtimit, shkaterrimit dhe rekuperimit te 
vete mbetjeve, te mbetjeve me prejardhje nga zonat e 
gjelberta dhe varrezat, te mbetjeve radioaktive. Shoqeria 
mund te tregtoje nenprodukte dhe/ose mbetje te ndryshme. 
Me trajtim, shkaterrim dhe rekuperim nenkuptohet, thjesht si 
shembull por jo shterues, operacioni   per  stabilizimin,   
inertizimin,   perzjerjen,   seleksionimin/kontrollin,   
pershtatjen volumetrike, larjen, trajtimin kimik-fizik, 
trajtimin aerobik/anaerobik te finalizuar edhe per prodhimin 
e perberjeve dhe per prodhimin dhe rekuperimin energjitik te 
biogazit, te likuideve dhe te materialeve te ngurta, djegjen ne 
toke dhe ne det te finalizuar edhe per prodhimin dhe 
rekuperimin e lendes dhe/ose te energjise, depozitimin e 
perhershem mbi toke ose ne toke edhe me prodhimin dhe 
rekuperimin energjitik te biogazit, rigjenerimin dhe 
rekuperimin, riperdorimin. reciklimin. si edhe shtrirjen mbi 
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toke ne perfitim te bujqesise dhe te ekologjise. Me trajtim, 
rekuperim, riperdorim, reciklim dhe shkaterrim te te gjitha 
tipologjive te mbetjeve te individualizuara nga legjislacioni 
kombetar dhe europian.  Shoqeria mund te beje aktivitete 
projektimi, ndertimi, nisje, drejtimi. administrimi dhe 
mirembajtje, si per llogari te vet ashtu edhe per llogari te te 
treteve, te impianteve teknologjike dhe ekologjike, perfshire 
ristrukturimin dhe furnizimin e teknologjive, instrumentave, 
aparaturave. makinerive si edhe te materialeve te ndryshme. 
Shoqeria gjithashtu mund te realizoje monitorimet mjedisore,   
karakterizimin. projektimin, venien ne siguri, bonifikimin 
dhe rehabilitimin mjedisor te kantiereve te ndotur, perfshire 
ketu thjesht per shpjegim dhe jo shterues instalimin, 
administrimin e kantiereve, te makinerive operatrive, te 
impianteve te levizshem. Gjithashtu shoqeria mund te beje 
aktivitetet e meposhtme: Prodhimin, tregtimin dhe venien ne 
veper te çdo artikulli per ndertimin me perdorim dekorativ 
apo industrial dhe te material it te ndertimit ne pergjithesi si 
per vete ashtu edhe per llogari te te treteve, me perfaqesim 
ose me porositje; Ndertimin, furnizimin ne veper dhe 
mirembajtjen e impianteve, teknologjive, dhe sisteme te 
mbrojtjes kundra zjarrit. sigurise dhe kundra ndotjes. 
izolimet termike dhe akustike. Tregtimin dhe shitjen e 
produkteve ne lidhje me mbrojtjen nga zjarri, sigurine 
ndotjen dhe izolimin termik dhe akustik. Shoqeria per 
arritjen e objektit te saj mund te beje te gjitha operacionet 
tregtare, ne rruge jo mbizoteruese dhe teresisht ndihmese dhe 
instrumentale dhe sidoqofte duke perjashtuar grumbullimin e 
kursimit mes publikut dhe aktivitete te tjera te rezervuara me 
ligj, edhe operacione financiare dhe mobiliare, te jape 
fidejusione, garanci. edhe ne favor te te treteve, si edhe te 
marre, vetem per qellimin e nje investimi te qendrueshem 
dhe jo te kolokimit, si direkt ashtu edhe indirekt. pjesemarrje 
ne shoqeri italiane dhe te huaja me objekt te ngjashem, 
analog apo te lidhur me te vetin. 

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

Tirane Tirane  TIRANE Rr. '' Themistokli Gërmenji '', P. 
Ambasador I, kati I-rë 

8. Përfaqësuesi/it ligjor i Degës/Zyrës së 
përfaqësimit
8.1  Afati i emërimit 

GIOVANNI BOZZETTI
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               Nga:  05/11/2019            Deri:  
9. Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
10. Vende të tjera të ushtrimit të 

aktivitetit:
11. Të dhëna që  njoftohen vullnetarisht Emri Tregëtar: Ambienthesis s.p.a

E-Mail:  info@pas-ut.com 
Telefon: +35542260133  

12. Statusi: Aktiv

13. Të dhënat e shoqërisë së huaj
14. Emri i shoqërisë AMBIENTHESIS S.P.A
15. Forma ligjore S. P. A.
16. Kapitali 48.204.000,00
17. Data e themelimit 31/10/1990
18. Selia
19. Kohëzgjatja                Nga:             Deri: 
20. Përfaqësuesi/it ligjor i shoqërisë së 

huaj
20.1  Afati i emërimit 

GIOVANNI BOZZETTI

               Nga:  27/11/2019            Deri:  31/12/2021
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
Dokumente qe vertetojne gjendjen aktuale te shoqerise dhe faktin nese eshte ne proces likuidimi 
apo falimentimi
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Vendimi i organit kompetent te shoqerise se huaj per hapjen e deges apo zyres se perfaqesimit ne 
Shqiperi

Regjistrimi Fillestar: CN-413997-11-19

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë:17/01/2020
     __________________

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EE47D29B-AFFF-4B83-87A6-177CA878191F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EE47D29B-AFFF-4B83-87A6-177CA878191F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8B63D2B2-C9D8-4609-A1A4-62B532ED2419
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8B63D2B2-C9D8-4609-A1A4-62B532ED2419
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7D22BF9C-A72C-4E00-8663-908B950B6F39
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=60493C7E-6785-4793-9536-CAE04F735CD5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=60493C7E-6785-4793-9536-CAE04F735CD5
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Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
     ( i nëpunësit të sportelit)


