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

L72120013S
20/09/2017

3. Emri i Subjektit

BUSHTRICA HYDROPOWER

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

08/09/2017

6. Kohëzgjatja

Nga: 08/09/2017
Tirane Tirane TIRANE Njesia Administrative Nr.1, Rruga
Niko Avrami, Pasuria Nr.7/434+2-N, ZK 8120
100.000,00

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
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

2,00
Ndertimi i Hidrocentralit Bushtrica 3, i tipit BOT, (NdertoOpero-Transfero). Prodhimi, transmetimi dhe shperndarja e
energjise elektrike prodhuar nga Hidrocentrali Bushtrica 3.
Shrytezimi dhe mirembaitia e Hidrocentralit Bushtrica 3
gjate periudhes koncesionare.
Alush Hoxha
Nga: 20/12/2018

Deri: 20/12/2023

XH-S-ENERGJI
Para: 70.000,00

Natyre:

1,00
70,00
1

12.4 Komente (nëse ka)
13. Ortakët
13.1 Vlera e kapitalit
13.2 Numri i pjesëve
13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

ENOLIO
Para: 30.000,00

Natyre:

1,00
30,00

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

Emri Tregtar: BUSHTRICA HYDROPOWER
E-Mail: alushhoxha30@gmail.com
Telefon: 0676058883

16. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Deklarata e posacme per njohjen, pranimin dhe zbatimin e dispozitave ligjore ne fuqi
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Akti i themelimit
Regjistrimi Fillestar: CN-461484-09-17

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
06/07/2018

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-845790-07-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi I Kontrates se Bashkepunimit per realizim
investigimi ne HEC-in “Bushtrica 3” nr. 3467Rep., Nr. 1191Kol., Date 09.05.2018.
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

22/08/2018

Numri i ceshtjes: CN-911213-08-18
2

Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve date
09.08.2018 per kalimin e 20% te kuotave nga shoqeria SWISS APPROVAL ALBANIA
shpk tek shoqeria XH-S-ENERGJI sh.p.k.Kalimin e 50% te kuotave nga shoqeria Enolio
tek shoqeria XH-S-ENERGJI sh.p.k.Kontrate e kalimit te kuotave nga shoqeria Bushtrica
Hydropower shpk ( me ortake Vega shpk, Swiss Aproval Albania shpk dhe Enolio shpk)
tek shoqeria XH-S-ENERGJI sh.p.k.Vendimi i ortakeve te shoqerise SWISS APPROVAL
ALBANIA shpk per kalimin e kuotave te shoqeria XH-S-ENERGJI sh.p.k. Kontrate e
bashkepunimit per realizimin e investimit per hec “Bushtrica 3” Nr. 3467 Rep dhe 11914
Kol date 09.05.2018,Shkrese e MIE Nr. 8816/5 Prot date 08.08.2018.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
eshte shtuar ortaku:
("XH-S-ENERGJI")
Numri i aksioneve "1,00
Perqindja ne kapital "70,00
Kontributi ne para "70.000,00
eshte larguar ortaku:
("SWISS APPROVAL ALBANIA SHPK (FRANCHISE
SWISS APPROVAL TECHNISCHE BEWERTUNG SA GREECE)")
Kane ndryshuar te dhenat per
("ENOLIO")
, Vlera e Kontributit ishte
("60.000,00")
u be
("10.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("ENOLIO")
, Përqindja e Kapitalit
ishte
("60,00")
u be
("10,00")
Lista e Dokumenteve:
Transferim i kuotave te kapitalit
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
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)
26/11/2018

Numri i ceshtjes: CN-013718-11-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të asamblesë së ortakëve datë
21.11.2018 për kalimin e 20% të kuotave nga shoqëria VEGA shpk tek shoqëria ENOLIO
sh.p.k.Depozitimi i kontratës datë 21.11.2018 për transferimin e 20% te kuotave ne favor
te shoqerise ENOLIO sh.p.k.
Numri i Aksioneve ishte
"3,00"
u be
"2,00"
Vlera e Aksionit ishte
"33.333,33"
u be
"50.000,00"
E-Mail ishte
("")
u be
("alushhoxha30@gmail.com")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
eshte larguar ortaku:
("VEGA")
Kane ndryshuar te dhenat per
("ENOLIO")

, Vlera e Kontributit ishte
3

("10.000,00")
u be
Kane ndryshuar te dhenat per
ishte
("10,00")

("30.000,00")
("ENOLIO")
u be
("30,00")

, Përqindja e Kapitalit

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
Transferim i kuotave te kapitalit
Vendim i asamblese se pergjithshme
21/12/2018

Numri i ceshtjes: CN-043618-12-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve, date
20.12.2018 ku eshte vendosur: Largimin nga posti i administratorit Endrit Shabani dhe
emerimin e administratorit te ri te shoqerise Alush Hoxha.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Alush Hoxha")
Ne daten "20/12/2023
eshte larguar administratori:
("Endrit Shabani")

Nga data "20/12/2018

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: 18/11/2020

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