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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)

L92423018P

2. Data e Regjistrimit 23/12/2019
3. Emri i Subjektit SWS Consulting Engineering-Structures, Water & Survey
4. Forma ligjore Dege e shoqërisë së huaj
5. Kohëzgjatja                  Nga: 29/11/2019            Deri: 
6. Fusha e veprimtarisë (nëse është e 

përcaktuar)
Rilevime topografike si ne toke ashtu edhe ne'permjet 
fotografimeve nga ajri, rilevime batimetrike, kerkime, 
aktivitete pergatitore dhe sherbime ne fushen e inxhinierise, 
te arktitektures dhe ekonomike dhe sherbime te tjera te 
lidhura me to, ne Itali dhe jashte saj, si edhe ne menyre me te 
detajuar, punime ne toke se bashku me punime ne mure, 
ndertesa civile, industrial, monumentale se bashku me 
impiantet dhe punimet perkatese dhe ato plote'suese; punime 
restaurimi, punime speciale prej betonarmeje; impiante 
teknologjike dhe speciale; impiante dhe punime per 
ndertimin te ndara nga vepra kryesore; ndertime dhe shtrime 
rrugore; pista aereoportuale dhe hekurudhore, shtrime me 
materiale speciale; punime hekurudhore: punime hidraulike. 
ujesjelles, rrjete kanalizimesh, impiante vaditjeje dhe 
sistemimi hidraulik, gazsjellesa dhe vajsjellesa, punime 
sistemimi agrar: impiante perpastrimin dhe kthimin e ujtit te 
pijshem, punime detare, diga, tunele, impiannte per 
prodhimin dhe shperndarjen e energjise, si elektrike ashtu 
edhe burime alternative, karpenteri metalike, impiante 
telekomunikaciani, konsolidim i terreneve, eksplorim i 
nentokes me mjete speciale, themele speciale, tampim i 
terreneve, shpime dhe puse si edhe kryerje e ketyre 
punimeve per llogari te saj dhe te te treteve; blerje dhe shitje, 
edhe ne menyre te ndare, duke ndare pronesite sipas fondeve, 
ne fshatra apo qytete. blerje, ndertim edhe me kontraktim te 
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ndertesave te" cfaredolloji; menaxhim, shitje edhe me pjese. 
dhenie me qira dhe menaxhim i tyre. Shoqeria, ne rastet kur 
e kerkon ligji, do te marre sherbimin e profesionisteve te 
regjistruar ne regjistrat profesionale te cilet do te veprojne ne 
emer te saj dhe ne'n pergjegjesine profesionale te tyre. 
Shoqeria do te munde, gjithashtu, te themeloje dhe te jete 
ortake ne sipermarrje dhe shoqeri te tjera apo ne ente me 
objekt te njejte, te ngjashem apo plotesues te saj, por 
gjithsesi jo si veprimtari kryesore e aktivitetit te saj. Do te 
munde, gjithashtu, te kryeje 9do aktivitet ne fushen e 
pasurive te luajtshme, te paluajtshme, tregtar, financiar, ne 
fushen e qiradhenies, hipotekor te nevojshem dhe/ose te 
duhur per arritjen e objektit te shoqerise, por vetem ne mase 
jo kryesore krahasuar me veprimtarite e zakonshme dhe, 
gjithsesi, me qellim arritjen e qellimeve te shoqerise. 
Ndalohet gjithsesi ushtrimi i veprimtarive financiare ndaj 
publikut.

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

Tirane Tirane  TIRANE Rruga "Hodo Beg", Nr.2 

GIANCARLO CIGARINI8. Përfaqësuesi/it ligjor i Degës/Zyrës së 
përfaqësimit
8.1  Afati i emërimit                Nga:  29/11/2019            Deri:  

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

aktivitetit:
11. Të dhëna që  njoftohen vullnetarisht Emri Tregëtar: SWS Consulting Engineering-Structures, 

Water & Survey
E-Mail:  info@baerconsultin.info 
Telefon:  +355696029152 

12. Statusi: Aktiv

13. Të dhënat e shoqërisë së huaj
14. Emri i shoqërisë SWS Consulting Engineering-Structures, Water & Survey 

Srl
15. Forma ligjore Srl
16. Kapitali 50.000,00
17. Data e themelimit 11/01/1999
18. Selia
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19. Kohëzgjatja                Nga:             Deri: 
20. Përfaqësuesi/it ligjor i shoqërisë së 

huaj
20.1  Afati i emërimit 

GIANCARLO CIGARINI

               Nga:  29/10/2019            Deri:  
21. Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

Lista e Dokumenteve:
Akti i emërimit të administratorit te deges ose zyres se perfaqesimit, nëse nuk përfshihet në 
vendimin e organit kompetent
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)
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
Dokumenti i autorizimit
Vendimi i organit kompetent te shoqerise se huaj per hapjen e deges apo zyres se perfaqesimit ne 
Shqiperi

Regjistrimi Fillestar: CN-436882-12-19

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë:31/01/2020
     __________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
     ( i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4EB13A4A-AF9C-41E6-8ABB-3C223BE73954
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4EB13A4A-AF9C-41E6-8ABB-3C223BE73954
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=87153806-D293-4D12-8E83-6EAD47F2BF2D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=87153806-D293-4D12-8E83-6EAD47F2BF2D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=40932B6C-DB61-4121-964B-78E3291D49EE
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=40932B6C-DB61-4121-964B-78E3291D49EE
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=89FF6138-AF6E-42D5-84CB-E05028647C74
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D99DCED9-4FCA-4DA0-839A-E60EB1178B72
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D99DCED9-4FCA-4DA0-839A-E60EB1178B72
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7B248788-ED6E-4809-82AF-ECEC02B9C09F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A80A4E2E-0FC5-485A-8970-F9313CDA1486
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A80A4E2E-0FC5-485A-8970-F9313CDA1486

