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EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË 
DHËNAT E SUBJEKTIT “SHOQËRI ME PËRGJEGJËSI TË 

KUFIZUAR”

GJENDJA E REGJISTRIMIT

1. Numri unik i identifikimit te subjektit 
(NUIS) L43324202R

2. Data e Regjistrimit 24/09/2014
3. Emri i Subjektit ALMEX GREENWOOD
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 23/09/2014
6. Kohëzgjatja                  Nga: 23/09/201423/09/2049

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Elbasan Cerrik  CERRIK Lagjja Fidanishte,Rruga e Lumit, 
Godine 1 - kateshe, nr.1 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 100,00
9. Objekti i aktivitetit Realizimi i koncesionit/partneritetit publik-privat ne lidhje 

me "Menaxhimin dhe zhvillimin teknologjik te prodhimit te 
fidaneve pyjor/arror ne fidanishten shteterore, Cerrik, 
Elbasan", si rezultat i procedures konkuruese te dates 
01.09.2014 me Autoritet Kontraktor - Ministria e Mjedisit.   
Agim Zogu10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 16/10/2014                Deri: 16/10/2019
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

AL-MEXWOOD
               Para: 100.000,00                Natyre: 
100,00

12. Ortakët 
12.1 Vlera e kapitalit
12.2 Numri i pjesëve
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

100,00
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12.4 Komente (nëse ka)

13. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

14. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht
Emri Tregtar: ALMEX GREENWOOD
Telefon: 0692097600  

15. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Akti i themelimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)

Regjistrimi Fillestar: CN-648060-09-14

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

29/10/2014 Numri i ceshtjes: CN-691674-10-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem, date 15.10.2014 ku 
eshte vendosur: Largimi nga detyra e administratorit te shoqerise Znj.Aurela Sopoti dhe 
emerimin ne vend te saj te Z.Agim Zogu.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:            ("Agim Zogu")                      Nga data "16/10/2014             
Ne daten "16/10/2019
eshte larguar administratori:            ("Aurela Sopoti")         

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

03/11/2014 Numri i ceshtjes: CN-697064-10-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i prokurës së posaçme, nr.2563 Rep., nr.1002 Kol., 
datë 30.10.2014, me anë të së cilës, z. Agim Zogu, në cilësine e administratorit të shoqërisë 
“ALMEX GREENËOOD”,  emëron  Z. Eral Myftaraj, duke e autorizuar: 1-Të kryej të 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=90E13F92-FC10-41B5-8DA8-156C7FDBDFC6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=10FA753D-9177-4FA5-B11B-2EDA92703452
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E5FB344D-5A9F-4BDF-BB33-6FBAE02A039E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4C4A74D8-71B1-4B81-9BF8-B9162F4A3E6E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=11E4A15F-F649-493C-9613-9C33C72FB413
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B79AEDA4-951A-4421-8075-C60CA16C8D4B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BF634EA2-5652-458D-A154-E8CF2D55C823
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BF634EA2-5652-458D-A154-E8CF2D55C823
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gjitha veprimet e nevojshme, si dhe të mbajë korospondencë zyrtare të shoqërisë me 
autoritete/ instuticione shtetërore, të tilla si por pa u kufizuar në Keshillin e Ministrave, 
Ministri, Agjenci, Bashki, Komuna, Qendrën Kombëtare të Regjistrimit, Qendrën 
Kombëtare të Licensimit, Ente Publike, si dhe cdo palë tjetër në lidhje me hartimin, 
nënshkrimin, dorëzimin, apo rgjistrimin e kërkesave, dorëzim ankesash/ankimesh, 
raportim të veprimeve dhe procedurave të tjera, të detyrueshme dhe/ ose fakultative etj. 2-
Të kryej në përputhje të plotë me kompetencat dhe tagrat qeë i janë dhënë nga legjislacioni 
Shqiptarë dhe Statuti i shoqërisë, të gjitha veprimet në emër dhe për llugari të shoqërisë 
pranë autoritetve administrative të cdo niveli qëndrorë ose lokale, në lidhje me procese 
administrative, aplikime të cfarëdollojshmërie, procedimeve administrative të cdo lloji ku 
shoqëria është ose mund të bëhet palë duke patur të drejtë të përdorë të gjitha mjetet ligjore 
dhe proceduriale. 3-Të lidhë/nënshkruaj cdo kontratë/marrveshje me palë të treta të tilla si 
por pa u kufizuar në kontrata shitje, blerje, transporti, shërbimi, huaje, pune ose të 
ngjashme. 4-Të më përfaqësojë mua në cilësinë e sipërpërmendur para të gjitha Bankave 
operuese në Shqipëri. Në këtë kuptim ai ka të drejtë të bëjë pagesa nëpërmjet sistemit 
bankar, të tërheqë apo të transferojë para, të bëjë pagesa tek llogaritë e shoqërisë në  banka/ 
institucione të tjera dhe në përgjithësi të kryejë të gjitha veprimet e nevojshme. Për këtë 
qëllim, përfaqësuesi është firmë e autorizuar nga ana ime. Në lidhje me sa më sipër, 
përfaqësuesi ka të gjitha tagrat e përfaqësimit, pa asnjë përjashtim. 

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 
paguar)

30/07/2015 Numri i ceshtjes: CN-175370-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin 2014.

Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe 
materialin tjetër shpjegues

30/06/2016 Numri i ceshtjes: CN-778486-06-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit Nr. 1 date 29.05.2016 per emerimin e 
Klevis Lumshi ekspert kontabel per miratimin e llogarive vjetore te vitit 2015.

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=CDA230F6-0D1A-47FC-85A3-38179A2CF3CF
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=052965C6-06E9-4122-B4A5-99BE2637EFAC
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=052965C6-06E9-4122-B4A5-99BE2637EFAC
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C32E8F68-7755-4829-B084-01EEBD784D49
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B77B4562-EC14-4BBE-9F59-97C473A1408E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B82ADEFF-7676-4726-AE24-B85026D37B22
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B82ADEFF-7676-4726-AE24-B85026D37B22
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Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

01/08/2016 Numri i ceshtjes: CN-858144-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare 2015.

Lista e Dokumenteve:
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe 
materialin tjetër shpjegues
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Raport Auditimi
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Bilanci Kontabël

27/07/2017 Numri i ceshtjes: CN-403025-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i bilancit vjetor per vitin 2016

Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe 
materialin tjetër shpjegues
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Raport Auditimi
Bilanci Kontabël

02/08/2018 Numri i ceshtjes: CN-897719-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin 2017.

Lista e Dokumenteve:

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0ED82E03-CD9C-4DC5-89F2-C9BB8C832B54
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6F9A51D4-CE8A-43D7-8886-09AA377C15DF
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6F9A51D4-CE8A-43D7-8886-09AA377C15DF
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=848C4FF0-CC5D-464E-8057-0FDEEDAF32F7
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=986801CE-EDE9-430E-B2EE-2A8039C84ECD
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B0B55E13-6998-4350-9C27-6266DA8B7D72
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=42EC3CD2-7BE0-47F8-AA21-8310162739A0
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B436B539-44C9-4EE3-A1A1-95DB27B6544F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3AE7D355-C51F-4FF1-9138-CA44736DFEE4
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A9433D7D-C1B0-4BF8-A359-234933827E06
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2268B9F4-FA34-4D88-A6CD-39A41FF518A6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2268B9F4-FA34-4D88-A6CD-39A41FF518A6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=57B7D1EC-BBA5-45E0-8053-3EFC6D17923D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=39FD3426-53FE-4461-AE53-7010A3A906AD
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9706A1BE-00A5-4CB4-8E15-B24A3FA6F67C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=06DDE372-9C1F-4CE8-90D3-BBD3B35A61D2
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A41DCC49-772E-4555-B8A2-ED67D8030E0B
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Bilanci Kontabël
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Raport Auditimi
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe 
materialin tjetër shpjegues
Dokumenti i autorizimit
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)

01/10/2019 Numri i ceshtjes: CN-264100-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave financiare te vitit 2018.

Lista e Dokumenteve:
Vendimi i ortakut dhe Raporti12.pdf
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres 
green(12).xlsx
Vendimi i ortakut dhe Raporti12.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar  green(12).xlsx
Shenimet shpjeguese .pdf

Datë: 16/11/2020 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=14CE1010-7037-4264-BB56-06F0C4B5924E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=517F3796-AC87-4964-9159-0EF4C50C2D3F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2328140E-2A87-4DD7-9FED-13EE08BB6856
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=699C2F49-0F54-4C97-ADF8-44B1ED7D089C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0841F8AB-BAC6-4E84-BD8D-4799F1CE6C8D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0841F8AB-BAC6-4E84-BD8D-4799F1CE6C8D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6411FD4F-81D4-404A-9B0C-9F040DB13D1E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1F35D303-9A33-4E26-A597-E7150B542108
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0AB1F0B1-F6C3-48CB-BF0A-F37CACB980D1
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9B667109-8160-4D28-AD8B-7E5050D17AA9
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C0B94FBA-5B0A-4F0C-B2B3-56144F191F9C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C0B94FBA-5B0A-4F0C-B2B3-56144F191F9C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5AB09AA6-0D61-41AE-83D1-57965B0137F7
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=65D99935-9DA0-49AB-8CB9-ECB2A1006799
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=341EC0AB-2A47-4210-BF7C-E881565C0802

