EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË
DHËNAT E SUBJEKTIT “SHOQËRI AKSIONARE”
GJENDJA E REGJISTRIMIT
1. Numri unik i identifikimit të subjektit L12309020P
(NUIS)
2. Data e Regjistrimit
09/11/2011
3. Emri i Subjektit

GENERATE RENEWABLE ENERGIES

4. Forma ligjore

Shoqëri Aksionare

5. Data e themelimit

27/10/2011

6. Kohëzgjatja

Nga: 27/10/2011

Deri:

7. Zyra qëndrore e shoqërisë në Shqipëri

Tirane Tirane TIRANE Rruga Qemal Stafa, Nr.31, Kati 2

8. Kapitali

2.500.000,00

9. Vlera e kapitalit të shlyer:

2500000.0000

10. Numri i aksioneve:

1.000,00

10.1 Vlera nominale:
11. Kategoritë e aksioneve të shoqërisë

2.500,00
të zakonshme

me përparësi

me të drejte
vote

pa të drejte
vote

11.1 Numri për secilën kategori
12. Objekti i aktivitetit:

Planifikimi projektimi, ndertimi, mirembajtja dhe funksionimi i
hidrocentraleve mbi lumin Osum me nje kapacitet te kombinuar te
instaluar 152 MW pergjate ketij lumi, si edhe shitja e elektricitetit
te prodhuar ne Shqiperi dhe jashte saj. Shoqeria mund te kryeje cdo
veprimtari tjeter tregtare te lejueshme qe eshte e nevojshme dhe e
dobishme per te permbushur objektin e saj.
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me një nivel

13. Sistemi i administrimit
14. Administratori/ët

me dy nivele

Vito Çela

Nga : 25/02/2015
Deri : 25/02/2018
14.1 Afati i emërimit
15. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
15.1 Kufizimet e kompetencave (nëse administratori ka nevoje te marre aprovimin paraprak te nje
anetari te keshillit administrativ.Per veprime me efekte
ka).
financiare nga 500 000 euro ose shumen ekuivalente ne
monedhe tjeter deri ne 2 000 000 euro ose shumen
ekuivalente ne monedhe tjeter administratori ka nevoje te
marre aprovimin e dy anetareve te keshillit administrativ.
Administratori ka te drejte te marre vendime me nje efekt
financiar deri ne 50 000 euro ose shumen ekuivalente ne
monedhe tjeter.Per veprime me efekte financiare me te madhe
se 50 000 euro ose shumen ekuivalente ne monedhe tjeter
deri ne shumen 500 000 euro ose shumen ekuivalente ne
monedhe tjeter
16. Anëtarët
e
Këshillit
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a
me dy nivele)
16.1 Kryetar/anëtar
16.2 Afati i emërimit
17. Anëtar i Pavarur
17.1 Përfaqesues i Punëmarrësve
17.2 Kushtet e pjesëmarrjes
18. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
19. Anëtarët
e
Këshillit
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a
me dy nivele)
19.1 Kryetar/anëtar
19.2 Afati i emërimit
20. Anëtar i Pavarur
20.1 Përfaqesues i Punëmarrësve
20.2 Kushtet e pjesëmarrjes

Scott Wells Queiroz
Anetar
Nga : 25/02/2015

Deri : 25/02/2018

Po
Jo

Nedia Çela
Anetar
Nga : 25/02/2015

Deri : 25/02/2018

Po
Jo

21. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
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22. Anëtarët
e
Këshillit
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a
me dy nivele)
22.1 Kryetar/anëtar
22.2 Afati i emërimit
23. Anëtar i Pavarur
23.1 Përfaqesues i Punëmarrësve
23.2 Kushtet e pjesëmarrjes
24. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
25. Anëtarët
e
Këshillit
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a
me dy nivele)
25.1 Kryetar/anëtar
25.2 Afati i emërimit
26. Anëtar i Pavarur
26.1 Përfaqesues i Punëmarrësve
26.2 Kushtet e pjesëmarrjes
27. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
28. Anëtarët
e
Këshillit
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a
me dy nivele)
28.1 Kryetar/anëtar
28.2 Afati i emërimit
29. Anëtar i Pavarur
29.1 Përfaqesues i Punëmarrësve
29.2 Kushtet e pjesëmarrjes
30. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
31. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
31.1 Afati i emërimit
32. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
32.1 Afati i emërimit
33. Aksionarët
33.1 Numri i Aksioneve

Martin Dushkaj
Anetar
Nga : 25/02/2015

Deri : 25/02/2018

Po
Jo

Neil Armstrong Hayden
Anetar
Nga : 25/02/2015

Deri : 25/02/2018

Po
Jo

Pëllumb Çela
Anetar
Nga : 25/02/2015

Deri : 25/02/2018

Po
Jo

Ramadan Ndreaj
Nga : 25/02/2015
Shkelzen Margjeka
Nga : 25/02/2015
Pëllumb Çela

Deri :
Deri :

Me te drejte vote : 150.0000
Pa te drejte vote :
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33.2 Përqindja e pjesëmarrjes
34. Aksionarët

15,00
Genosumi
Me te drejte vote
Pa te drejte vote

34.1 Numri i Aksioneve

34.2 Përqindja e pjesëmarrjes
35. Aksionarët

74,00
Constructora Quebec
Me te drejte vote
Pa te drejte vote

35.1 Numri i Aksioneve

35.2 Përqindja e pjesëmarrjes
36. Aksionarët

36.2 Përqindja e pjesëmarrjes
37. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

: 100.0000
:

10,00
Orteng Equipamentos e Sistemas
Me te drejte vote
Pa te drejte vote

36.1 Numri i Aksioneve

: 740.0000
:

: 10.0000
:

1,00

38. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Emri Tregtar: GENERATE RENEWABLE ENERGIES
Telefon: 0692180743

39. Statusi:

Aktiv

Lista e Dokumenteve:
Akti i themelimit
Dokumenti i autorizimit
Aplikim per regjistrimin fillestar te shoqerise anonime
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Regjistrimi Fillestar: CN-617140-11-11

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
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regjistrimit
30/07/2014

Numri i ceshtjes: CN-583787-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: U dorzua bilanci I vitit 2013
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Akti i Pageses e kundravajtjes administrative (nëse ka)
Bilanci Kontabël
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Mandati i Pageses

28/01/2015

Numri i ceshtjes: CN-835446-01-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit vjetore per vitin 2012.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

02/03/2015

Numri i ceshtjes: CN-895935-02-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të asamblesë së përgjithshme të
aksionerëve, datë 25.02.2015, ku është vendosur: - Emërimi si Anëtar i Këshillit
Mbikqyrës z. Martin Dushkaj, në vend të anëtarit Jonathan Charles Payne. - Riemërimi në
detyrë i anëtarëve të tjerë të Këshillit Mbikqyrës, me një mandate 3 – vjeçar. - Zgjatja e
afatit të mandatit të administratorit të shoqërisë, për një periudhë 3-vjeçare. - Ndryshimi i
objektit të veprimtarisë. - Emërimi i Ekspertëve Kontabël të Autorizuar të shoqërisë.
Saktësim i Kodit Ekonomik (NVE).
Objekti ishte
("Prodhim i energjise elektrike, me mjet apo menyre, transmetim dhe
shperndarje te energjise elektrike,shit-blerje te energjise elektrike brenda dhe jashte
Republikes se Shqiperise,shitje te drejtperdrejte te energjise tek konsumatori;importeksport te mallrave sendeve energjise si dhe cdo mall te ndryshem qe lidhen ne cdo forme
apo menyre me sa me siper permendur;shitblerje,kontraktim,perdorim i makinerive te
pajisje elektrike,mekanike,kompjuterike,dhe te cdo lloji apo natyre te lidhura me sa me
siper;marrja me koncesion,qira,apo cdo forme tjeter kontraktimi te objekteve te prodhimit
te energjise elektrike,nenstacioneve elektrike dhe cdo pajisje apo mjet tjeter te lidhur me
energjine e cdo lloji qofte.Projektim,zbatim,impianteve
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mekanike,elektromekanike,elektrike,telefonike,elektronike,dhe asistence teknike.Studim dhe
zhvillim projektesh mbi energjine e rinovueshme;realizimi,ndertimi,perdorimi,menaxhimi
dhe mirembajtja e impianteve industriale dhe veprave infrastrukturale te te gjithe llojeve
me interes te vecante ne impianteve per prodhimin e energjise,burimeve te rinovueshme
dhe/ose mbledhese si dhe te te gjitha burimeve.Blerja,shitja,shkembimi dhe kontraktimi i
impianteve ndertesave te cdo objekti lidhur me sa me siper,realizimi i ndertimeve
civile,industriale si ndertime ne beton arme,karpentieri metalike dhe jometalike,per
forcime themelesh,shpime me sond, themele,ura dhe punime analoge,punime murature ne
pergjithesi.Kryerja e aktiviteteve te asistences teknike apo drejtuese,planifikime
strategjike,vleresim per blerje,studime fizibiliteti,analiza te kostove,mbledhje te dhenash
dhe informacione,perpunime statistikore dhe projektim.Ndertimi,mirembajtja,restaurimi i
cdo kategorie ndertese civile dhe infrastrukture duke perfshire ndertesa
civile,industriale,monumentale,rruge,impiante sigurie,ujesjelles,kanalizime te ujerave te
zeza,diga,tunele hidroteknike,gazsjelles,vajsjelles,vepra kullimi dhe vaditje,punime dhe
mbrojtje lumore,sisteme hidraulike dhe bonifikimi...")
u be
("Planifikimi
projektimi, ndertimi, mirembajtja dhe funksionimi i hidrocentraleve mbi lumin
Osum me nje kapacitet te kombinuar te instaluar 152 MW pergjate ketij lumi, si edhe
shitja e elektricitetit te prodhuar ne Shqiperi dhe jashte saj. Shoqeria mund te kryeje
cdo veprimtari tjeter tregtare te lejueshme qe eshte e nevojshme dhe e dobishme per
te permbushur objektin e saj.")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Vito Çela")
, Nga
Data ishte
("27/10/2011")
u be
("25/02/2015")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Vito Çela")
,
Kohëzgjatja ishte
("27/10/2014")
u be
("25/02/2018")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Martin Dushkaj")
Nga data "25/02/2015"
Ne daten "25/02/2018"
eshte larguar anetari:
("Jonathan Charles Payne")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Neil Armstrong Hayden")
,
Nga Data ishte
("27/10/2011")
u be
("25/02/2015")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Neil Armstrong Hayden")
,
Kohëzgjatja ishte
("27/10/2014")
u be
("25/02/2018")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Nedia Çela")
, Nga Data
ishte
("27/10/2011")
u be
("25/02/2015")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Nedia Çela")
, Kohëzgjatja
ishte
("27/10/2014")
u be
("25/02/2018")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Pëllumb Çela")
, Nga Data
ishte
("27/10/2011")
u be
("25/02/2015")
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Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Pëllumb Çela")
,
Kohëzgjatja ishte
("27/10/2014")
u be
("25/02/2018")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Scott Wells Queiroz")
, Nga
Data ishte
("27/10/2011")
u be
("25/02/2015")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Scott Wells Queiroz")
,
Kohëzgjatja ishte
("27/10/2014")
u be
("25/02/2018")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:
eshte shtuar eksperti kontabel:
("Ramadan Ndreaj")
"25/02/2015"
eshte shtuar eksperti kontabel:
("Shkelzen Margjeka")
"25/02/2015"
eshte larguar eksperti kontabel:
("Sali Preçi")

Nga data
Nga data

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
11/06/2015

Numri i ceshtjes: CN-090510-06-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim bilanci 2011
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues

23/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-163227-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit te vitit 2014.
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
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22/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-837643-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi pasqyrave financiare i vitit 2015.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues

31/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-409143-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: U depozituan pasqyrat financiare per vitin 2016
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

Datë

:16/01/2019
__________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)
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