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)
2. Data e Regjistrimit

L21505008E
05/03/2012

3. Emri i Subjektit

Clean Energy Al

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

06/01/2012

6. Kohëzgjatja

Nga: 06/01/201206/01/2047
Tirane Farke SELITE Kodra e Diellit II, Godine e
kombinuar 4 kat+ 1 kat nentoke, nr. pasurie 51/159, Farke
Selite, Tirane.
10.000,00

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri
8. Kapitali
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave
9. Objekti i aktivitetit

10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
12. Ortakët
12.1 Vlera e kapitalit
12.2 Numri i pjesëve

1,00
Financimi, projektimi, ndertimi, operimi dhe transferimi i
Hidrocentraleve "Ne pellgun ujembledhes te zallit te
Bulqizes/Vajkal-Rrethi Bulqize" tek Autoriteti Kontraktues,
ku perfshihet: Financimi, ndertimi, venia ne pune, prodhimi,
furnizimi, transmetimi, shperndarja, eksportimi dhe shitja e
energjise elektrike, ne zbatim te Kontrates se Konçesionit.
Florian Hoxha
Nga: 03/05/2019

Deri: 03/05/2022

AGI KONS
Para: 10.000,00

Natyre:
1

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

1,00
100,00

12.4 Komente (nëse ka)
13. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit
14. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Emri Tregtar: Clean Energy Al
E-Mail: info@edg.al
Telefon: 2235634

15. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Akti i themelimit
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Dokumenti i autorizimit
Regjistrimi Fillestar: CN-699343-02-12

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
08/09/2014

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-626557-09-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Bilancit Vjetor për Vitin Financiar 2013
Lista e Dokumenteve:
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Bilanci Kontabël

09/01/2015

Numri i ceshtjes: CN-789231-01-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: dorezim bilanci viti 2012
Lista e Dokumenteve:
2

Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
30/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-176370-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin 2014.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues

03/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-355146-06-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Pasqyrave Financiare 2016.
Lista e Dokumenteve:
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)

01/08/2017

Numri i ceshtjes: CN-413363-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit vjetor per vitin financiar 2016.
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
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Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
27/03/2018

Numri i ceshtjes: CN-702685-03-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se shoqerise, date:
07.03.2018, ne te cilin eshte vendosur: Shitja e 40% te kuotave te zoteruara nga ortaku
''FRIGO FOOD'' dhe shitja e 10% te kuotave te zoteruara nga ortaku ENERGY
DEVELOPMENT GROUP ne favor te AGI KONS i cili behet ortak i vetem i shoqerise me
100% te kuotes kapitalit. Depozitimi i kontrates se shitjes se kuotave, date: 07.03.2018, Nr.
548 Rep., dhe Nr. 135 Kol. Depozitim i Vendimit te Adamblese dt. 05.04.2017, ku vendosi
: Riemërim Administratori.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
eshte larguar ortaku:
("ENERGY DEVELOPMENT GROUP")
eshte larguar ortaku:
("''FRIGO FOOD''")
Kane ndryshuar te dhenat per
("AGI KONS")
, Vlera e Kontributit
ishte
("5.000,00")
u be
("10.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("AGI KONS")
, Përqindja e Kapitalit
ishte
("50,00")
u be
("100,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("AGI KONS")
, Numri i aksioneve
ishte
("50,00")
u be
("1,00")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Sokol Meqemeja")
Nga Data ishte
("06/01/2012")
u be
("06/01/2017")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Sokol Meqemeja")
Kohëzgjatja ishte
("06/01/2017")
u be
("06/05/2018")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Transferim i kuotave te kapitalit
Dokumenti i autorizimit
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

06/04/2018

Numri i ceshtjes: CN-726776-04-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të ortakut të vetëm të shoqërisë, datë
4

,
,

02.04.2018, ku është vendosur: Ndryshimi i adresës kryesore të ushtrimit të aktivitetit.
Shkarkimin e Z.Sokol Meqemeja nga detyra e administratorit të shoqërisë. Emërimin e
Zj.Laureta Mehmetaj si administratore e re e shoqërisë. Depozitimi i Statutit të shoqërisë,
datë 02.04.2018.
Numri i Aksioneve ishte
"100,00"
u be
"1,00"
Vlera e Aksionit ishte
"100,00"
u be
"10.000,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Farke;
SELITE;
Kodra e Diellit II, Godine e kombinuar 4 kat+ 1 kat nentoke, nr. pasurie 51/159,
Farke Selite, Tirane.;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga
e "Elbasanit", Vila Nr.71.;
"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Laureta Mehmetaj")
"02/04/2018
Ne daten "02/04/2021
eshte larguar administratori:
("Sokol Meqemeja")

Nga data

Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
10/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-853395-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i bilancit financiar te vitit 2017.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

07/05/2019

Numri i ceshtjes: CN-186267-05-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të ortakut të vetëm, datë 03.05.2019 ku
është vendosur: Largimi nga detyra e administratorit Laureta Mehmetaj dhe Florian Hoxha.
E-Mail ishte
("")
u be
("info@edg.al")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
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eshte shtuar administratori:
("Florian Hoxha")
"03/05/2019
Ne daten "03/05/2022
eshte larguar administratori:
("Laureta Mehmetaj")

Nga data

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

Datë: 12/06/2019

____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)
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