EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË
DHËNAT E SUBJEKTIT “SHOQËRI AKSIONARE”
GJENDJA E REGJISTRIMIT
1. Numri unik i identifikimit të subjektit J82916500U
(NUIS)
2. Data e Regjistrimit
30/04/1999
3. Emri i Subjektit

ALBPETROL SHA

4. Forma ligjore

Shoqëri Aksionare

5. Data e themelimit

30/04/1999

6. Kohëzgjatja

Nga: 30/04/1999

Deri:

7. Zyra qëndrore e shoqërisë në Shqipëri

Fier Patos PATOS L.29.MARSI

8. Kapitali

14.735.229.000,00

9. Vlera e kapitalit të shlyer:

14735229000.0000

10. Numri i aksioneve:

14.735.229,00

10.1 Vlera nominale:
11. Kategoritë e aksioneve të shoqërisë

1.000,00
të zakonshme

me përparësi

me të drejte
vote

pa të drejte
vote

11.1 Numri për secilën kategori
12. Objekti i aktivitetit:

Kryerja e Operacioneve Hidrokarbure ne perputhje me Ligjin Nr7746, date 28.08.1993 per Kerkimin Zhvillim, Prodhim, Trajtimin,
Transportin, Magazinimin dhe Shitjene naftes Brut, Gazit dhe
rerave Bituminoze brenda dhe jashte REPUBLIKES
SE
SHQIPERISE si dhe cdo operiacion tjeter tregtar apo sherbime qe i
sherbejnene aktivitetit te shoqerise. Shoqeria Brenda hapsirave te
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13. Sistemi i administrimit

parashikuara nga legjilacioni ne fuqi do te kryej cdo operacion
projektues – preventivues, tregtar dhe financiar, qe lidhet
drejteperdrejt ose terthorazi me objektin e saj . Kjo perfshin
gjithashtu hapjen e veprimtarise dhe krijimin e shoqerive te tjera
brenda dhe jashte vendit si dhe cdo aktivitet tjeter te mundshem e
te ligjshem ne perputhje me interesat e saj. Realizimi i objektit te
veprimtarise te shoqerise do te behet nepermjete shfrutezimit dhe
zhvillimit te zonave ekzistuse naftembajtes dhe ato gazmbajtese te
vendit, kerkimeve te reja dhe zhvillimit te blloqeve ne administrim
si dhe shfrytezim te rerave bituminoze. Praktika atributet e ishAPC-se Tirane, qe kane te bejne me kerkim – prodhimin e
hidrokarbureve I kalojne shoqerise Alpetrol sh.a duke filluar nga
data 01.04.2003.Furnizimin me energji elektrike te klienteve te
kualifikuar. Tregtimin e energjise elektrike. Transmetimin e gazit
natyrore. Shperndarja e gazit natyrore.Leje mjedisore per
veprimtari me diktim ne mjedise per vevdburimet e nftes ne zonat
Kucove, Patos-Marinez ( Drize +Goran), Ballsh Hekal, Amonice
Gorisht, per vendburimet e gazit ne zonen Divjak – Lushnje,
Frakull-Fier, Povelc Fier, Finiq –Sarand, rrjeti i transmetimit te
produkteve tye naftes dhe te gazit., vendburimi i reres butyminoze
Kasnic-Fier, Uzina Mekanike Kucove dhe Uzina Mekanike Patos.
me një nivel
me dy nivele

14. Administratori/ët

Baftjar Zeqaj

14.1 Afati i emërimit
15. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
15.1 Kufizimet e kompetencave (nëse
ka).
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

Nga : 28/09/2020

Deri : 28/09/2023

Ilia Gjermani
Anetar
Nga : 09/04/2020

Deri : 09/04/2023

Jo
Jo

18. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
19. Anëtarët
e
Këshillit Evis Mamaj
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a
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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
21. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
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

Anetar
Nga : 05/03/2019

Deri : 05/03/2022

Jo
Jo

Evis Berberi
Kryetar
Nga : 20/06/2019

Deri : 20/06/2022

Jo
Jo

Stefanaq Koçollari
Anetar
Nga : 29/12/2016

Deri : 29/12/2019

Po
Jo

Laureta Omeri
Anetar
Nga : 29/05/2019

Deri : 29/05/2022

Po
Jo

30. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
3

31. Anëtarët
e
Këshillit
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a
me dy nivele)
31.1 Kryetar/anëtar
31.2 Afati i emërimit
32. Anëtar i Pavarur
32.1 Përfaqesues i Punëmarrësve
32.2 Kushtet e pjesëmarrjes
33. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
34. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
34.1 Afati i emërimit
35. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
35.1 Afati i emërimit
36. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
36.1 Afati i emërimit
37. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
37.1 Afati i emërimit
38. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
38.1 Afati i emërimit
39. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
39.1 Afati i emërimit
40. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
40.1 Afati i emërimit
41. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
41.1 Afati i emërimit
42. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
42.1 Afati i emërimit
43. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
43.1 Afati i emërimit
44. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
44.1 Afati i emërimit
45. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
45.1 Afati i emërimit
46. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
46.1 Afati i emërimit
47. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar

Arta Gurabardhi
Anetar
Nga : 14/11/2019

Deri : 14/11/2022

Po
Jo

Fatime Alliu
Nga : 09/03/2012
Arqile Mishtaku
Nga : 01/03/2017
Paqësor Qato
Nga : 09/03/2011
Hysen Çela
Nga : 03/01/2013
Kastriot Haxhaj
Nga : 18/11/2013
Altin Sulejmani
Nga : 21/12/2015
Sanije Tafa
Nga : 23/11/2015
Bujar Osmani
Nga : 23/11/2015
Leonidha Foti
Nga : 26/04/2011
Luan Gosnishti
Nga : 09/03/2011
Mimoza Ferzaj
Nga : 26/01/2017
Kristaq Ndini
Nga : 26/01/2017
Fatbardha Shtrepi
Nga : 03/01/2013
Ramazan Ademi

Deri :
Deri :
Deri :
Deri :
Deri :
Deri :
Deri :
Deri :
Deri :
Deri :
Deri :
Deri :
Deri :
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47.1 Afati i emërimit
48. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
48.1 Afati i emërimit
49. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
49.1 Afati i emërimit
50. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
50.1 Afati i emërimit
51. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
51.1 Afati i emërimit
52. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
52.1 Afati i emërimit
53. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
53.1 Afati i emërimit
54. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
54.1 Afati i emërimit
55. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
55.1 Afati i emërimit
56. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
56.1 Afati i emërimit
57. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
57.1 Afati i emërimit
58. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
58.1 Afati i emërimit
59. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
59.1 Afati i emërimit
60. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
60.1 Afati i emërimit
61. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
61.1 Afati i emërimit
62. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
62.1 Afati i emërimit
63. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
63.1 Afati i emërimit
64. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
64.1 Afati i emërimit
65. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar

Nga : 18/11/2013
Berti Pashko
Nga : 18/11/2013
Mimoza Çibuku
Nga : 26/03/2012
Teit Gjini
Nga : 09/03/2011
Vjollca Dervishi
Nga : 09/03/2011
Violeta Mulla
Nga : 15/01/2013
Luan Kamberi
Nga : 03/01/2013
Theodhoraq Gjosha
Nga : 03/01/2013
Vjollca Xhaxho
Nga : 09/03/2012
Mihal Ziu
Nga : 30/04/1999
Sokol Toska
Nga : 26/01/2017
Nexhmije Çela
Nga : 26/01/2017
Neshat Mazaj
Nga : 09/03/2012
Anila Çunoti
Nga : 18/11/2013
Diana Ylli
Nga : 09/03/2012
Zhuljeta Vehbiu
Nga : 03/01/2013
Etleva Ashiku
Nga : 18/11/2013
Hetem Sulaj
Nga : 09/03/2012
Lavdimir Fusha

Deri :
Deri :
Deri :
Deri :
Deri :
Deri :
Deri :
Deri :
Deri :
Deri :
Deri :
Deri :
Deri :
Deri :
Deri :
Deri :
Deri :
Deri :
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65.1 Afati i emërimit
66. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
66.1 Afati i emërimit
67. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
67.1 Afati i emërimit
68. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
68.1 Afati i emërimit
69. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
69.1 Afati i emërimit
70. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
70.1 Afati i emërimit
71. Aksionarët
71.1 Numri i Aksioneve

71.2 Përqindja e pjesëmarrjes
72. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

Nga : 09/03/2012
Deri :
Erjon Saraçi
Nga : 23/11/2015
Deri :
Eneda Rahmani
Nga : 09/03/2012
Deri :
Arjeta Çumani
Nga : 09/03/2012
Deri :
Bujar Bendo
Nga : 09/03/2012
Deri :
Njazi Laze
Nga : 26/01/2017
Deri :
Ministria e Energjisë dhe Industrisë
Me te drejte vote
Pa te drejte vote

: 14735229.0000
:

100,00
Fier Fier FIER Sektori N.R.F.I.SH, Lagjja 16 Prilli, Rruga
Ismail Qemali
Fier Patos PATOS Karburanti, Rruga Fier-Patos Km 7,
Lagjja 29 Marsi
Fier Patos PATOS Qendra e Furnizimit te Materialeve
Teknike, Rruga Fier-Patos Km 8
Fier Patos PATOS Qendra e Furnizimit dhe Sherbimeve
Elektrike, Lagjja 29 Marsi, Rr. Thoma Rrudha, Prane
Poliklinikes
Fier Patos PATOS Qendra e Administrimit te Shitjes se
Naftes dhe Gazit, Lagjja 29 Marsi, Rr. Thoma Rrudha, Ish
Ndermarrja e Gazit, pas Poliklinikes
Fier Fier FIER Stacioni Zharrez, Rruga Nacionale FierBerat, Km 1 nga Njesia Administrative Zharrez
Fier Patos PATOS Qendra e Transportit, Rruga Fier-Patos
Km 7
Berat Kucove KUCOVE Dekantimi Kucove, Rreth Tapi
Fier Patos PATOS Qendra e Prodhimit te Naftes, Rruga FierPatos Km 8
Fier Ballsh BALLSH Qendra e Prodhimit te Naftes, Lagjja
"Gllavenica", Rruga "Princi Boris"
Fier Patos PATOS Qendra e Administrimit dhe Ruajtjes,
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Rruga Shetitorja Republika, Lagjja 29 Marsi
Berat Kucove KUCOVE Qendra Mekanike e Naftes, Lagjja
Llukan Prifti, Rruga "Naftetari"
Fier Ballsh BALLSH Stacioni Drenove, Stacioni Drenove,
Km 5 nga Bashkia Ballesh (Cakran 17)
Fier Patos PATOS Dekantimi Visoke, Rruga Patos-Ballsh
Km 11, Lagjja Oficine e vjeter
Berat Kucove KUCOVE Pike shitje e Q.A.Sh.N.G, Rreth
Tapi
Vlore Vllahine VLLAHINE Stacioni Amonice, Fshati
Mallkeq, Njesia Administrative Vllahine, Bashkia Selenicè
Tirane Tirane TIRANE Njesia Administrative Nr.5, Rruga
"Deshmoret e 4 Shkurtit", Pallati Sky Tower, Kati 7
Fier Ballsh BALLSH Stacioni Usoje, Stacioni Usoje Km 1
per ne Bashkine Ballesh, Rruga per ne fshatin Usoje
Fier Ballsh BALLSH Dekantimi Kash, Vend Burimi Kash,
Km 3
Fier Patos PATOS Qendra e Sherbimeve Gjeofizike, Rruga
Fier-Patos Km 7
Vlore Vllahine VLLAHINE Qendra e Prodhimit te Naftes
Gorisht, Bashkia Selenice
Berat Kucove KUCOVE Qendra e Prodhimit te Naftes,
Rruga Kristaq Lacka, Lagjja Nr. 2, Blloku 1 Maj
Fier Patos PATOS Qendra e Emergjencave, Mjedisit te
Naftes dhe Gazit, Rruga Fier-Patos Km 8
73. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Emri Tregtar: ALBPETROL SHA
E-Mail: redona.hadaj@albpetrol.al
Telefon: 381 36 62
Të Tjera: Caktohen si ekspert kontabel te autorizuar per
rritjen e kapitalit Znj. Aida Maloku dhe Z.Mihat
Ziu.Depozitim i Urdhërit të Ministrit Nr 596 Dt.06-09-2010
mbi caktimin e Zj.Valentina Hoxha per përgatitjen e raportit
të zvogëlimit.Te caktoj Eksperte Kontabel e Autoizuar, Zj
Aida Maloku, te pergatise raportin e sistemimit te rezervave
me kapitalin.Te reflektohen rekomandimet e lena nga Ekspert
Kontabel te Autorizuar dhe te percaktohet afate konkrete per
zbatimin e tyre. Kryetar i Keshillit Mbikqyres eshte Z.Koli
Bele
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74. Statusi:

Aktiv

Lista e Dokumenteve:
Regjistrimi Fillestar: CN-045458-09-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
1. 08/04
/1999

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i Vendimit:21158, Gjykata:Tirane
Data e regjistrimit: 08.04.1999 Emri I subjektit: ALBPETROL" Forma Ligjore: Sh.a. Data
e themelimit: 06.04.1999 Kohezgjatja: Pa afat. Selia: Patos, Fier. Kapitali: 6.211.086.000
leke Objekti: Kalimin, zhvillimin e prodhimit e hidrokarbureve. Ortaket: Ministria e
Ekonomise Eksperti Kontabel: Baki Berberi,Fatos Haxhira, Kastriot Haxhiaj, Njazi Laze.
Keshilli Mbikqyres: Stavri Dhima, Qani Hoxha, Vlash Leçka, Gjergj Kosta, Gjergji Foto,
Artur Gjerazi, Maksi Dhimitri, Gamend Kadiu, Aleksander Moçi
Lista e Dokumenteve:
R-MIX-EL-3.12.2007 (82).pdf

2. 04/04
/2001

Numri i Vendimit:21158/1, Gjykata:Tirane
Me urdherin nr.502 date 30.12.1999 te Minsitrise se Ekonomise Publike dhe Privatizimit,
jane larguar nga keshilli mbikqyres Stavri Dhima, Maksim Dhimitri, Viktor Prifti dhe
Aleksander Moçi. Me urdherin nr,77 date 16.02.2000, te Ministris se Ekonomise Publike
dhe Privatizimit jane larguar nga keshilli mbikqyres Gjergji Kosta, Qani Hoxha, Qirjako
Dheodhori dhe, jane emeruar si anetar te keshillit mbikqyres Vlash Nakuçi, Maksim
Dhimitri, Aleksander Moçi, Viktor Prifti, Irakli Prifti dhe Irena Dule. Me urdherin nr.594,
date 02.11.2000 te Ministris se Ekonomise Publike dhe Privatizimit, eshte larguar nga
keshilli mbikqyres Aleksander Moçi dhe eshte emeruar si anetar i keshillit mbikqyres
Gjergji Foto.
Lista e Dokumenteve:
R-MIX-EL-3.12.2007 (82).pdf

3. 08/02
/2005

Numri i Vendimit:21158/2, Gjykata:Tirane
Me urdherin Nr.340 date 13.10.2004 i Ministrise se ekonomise ka percaktuar ndryshime ne
Akt-Themelim dhe Statutin e Shoqerise ne: Aktin e Themelit, neni 1,6 ndryshuar dhe nenin
8 shfuqizuar. Statuti , neni 1,10,13,22,31,45 dhe 46.
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Lista e Dokumenteve:
R-MIX-EL-3.12.2007 (82).pdf
4. 01/07
/2005

Numri i Vendimit:21158/3, Gjykata:Tirane
Me urdherin nr.449 date 15.12.2004 eshte vendosur zmadhimin i kapitalit te shoqerise me
perfshirjen e rezervave, per vleren 4.796.000.000 leke e barabarte me 4.796.000 aksione
me vlere nominale 1000 leke per aksion dhe kapitali themeltar behet 11.007.086.000 leke i
barabarte me 11.007.086 aksione me vlere nominale 1000 leke sicila. Me urdherin nr.3
date 07.01.2005 eshte vendosur zvogelimi i kapitalit te shoqerise, per vleren 165.000 leke e
barabarte me 165 aksione me vlere nominale 1000 leke per aksione dhe kapitali
themeltarbehet 10.995,477.000 leke i barabarte me 10.995.477 aksione me vlere nominale
1000 leke sicila.
Lista e Dokumenteve:
R-MIX-EL-3.12.2007 (82).pdf

5. 12/10
/2006

Numri i Vendimit:21158/4, Gjykata:Tirane
Anetare te keshillit mbikqyres jane aktualisht: Omer Stringa,Artan Leskoviku,Fotaq
Diamanti,Edi Paloka,Albana Vokshi,Alfred Rushaj.Drejtor i pergjithshem eshte Ilia Fili.
Eshte liruar nga funksioni i anetarit te keshillit mbikqyres Ligor Pove dhe eshte emeruar
Alfred Rushaj.
Lista e Dokumenteve:
R-MIX-EL-3.12.2007 (82).pdf

6. 07/03
/2007

Numri i Vendimit:21158/5, Gjykata:Tirane
Zvogelim i kaptitalit themeltar i shoqerise per vleren 801.600.000 e barabarte me 801.600
aksione ne vlere nominale 1000 leke seicili. Kapitali themeltar i sh.a "Albpetrol"Fier behet
10.193.877.000 leke i barabarte me 10.193.877 aksione me vlere nominale 1000 seicili.
Lista e Dokumenteve:
R-MIX-EL-3.12.2007 (82).pdf

11/03/2008

Numri i ceshtjes: CN-125725-03-08
Data e Themelimit ishte
"06/04/1999"
u be
"30/04/1999"
Ownership_Code ishte
("Shqiptare Shtetërore")
u be
("E Përbashkët
(shqiptare - e huaj)")
Data e Themelimit ishte
"06/04/1999"
u be
"30/04/1999"
Objekti ishte
("Kalimin, zhvillimin e prodhimit e hidrokarbureve")
u be
("Kryerja e operacioneve hidrokarbure")
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
eshte shtuar ortaku:
("Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe Energjetikes")
Numri i aksioneve "10.193.877,00
Perqindja ne kapital "100,00"
Kontributi ne para "10.193.877.000,00
eshte larguar ortaku:
("Ministria e Ekonomise, Tregetise dhe Energjitikes")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Ylli Gjoni")
Nga data "30/04/1999"
eshte larguar administratori:
("Ilia Fili")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Suzana Guxholli")
Nga data "30/04/1999"
eshte shtuar anetari:
("Adrian Jasini")
Nga data "30/04/1999"
eshte shtuar anetari:
("Njazi Kosovrasti")
Nga data "30/04/1999"
eshte larguar anetari:
("Edi Paloka")
eshte larguar anetari:
("ALBANA VOKSHI")
eshte larguar anetari:
("Alfred Rushaj")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Omer Stringa")
, Nga Data
ishte
("12/10/2006")
u be
("30/04/1999")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Fotaq Diamanti")
, Nga
Data ishte
("12/10/2006")
u be
("30/04/1999")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Artan Leskoviku")
, Nga
Data ishte
("12/10/2006")
u be
("30/04/1999")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:
eshte shtuar eksperti kontabel:
("Mihal Ziu")
"30/04/1999"
eshte larguar eksperti kontabel:
("Njazi Laze")
eshte larguar eksperti kontabel:
("Baki Berberi")
eshte larguar eksperti kontabel:
("Fatos Haxhiraj")
eshte larguar eksperti kontabel:
("Kastriot Haxhaj")

Nga data

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
30/08/2008

Numri i ceshtjes: CN-168471-08-08 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
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Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Raporte administrimi (nëse ka)
Akti i ekspertimi IEKA (nëse ka)
19/05/2009

Numri i ceshtjes: CN-254120-05-09
Vlera e Kapitalit ishte
"10.193.877.000,00"
u be
"10.408.622.000,00"
Numri i Aksioneve ishte
"10.193.877,00"
u be
"10.408.622,00"
Capital_Paid_Value ishte
"10.193.877.000,00"
u be
"10.408.622.000,00"
Telefon 1 ishte
("")
u be
("381 36 62")
Ownership_Code ishte
("E Përbashkët (shqiptare - e huaj)")
u be
("Shqiptare Shtetërore")
Koment ishte
("")
u be
("Caktohen si ekspert kontabel te autorizuar
per rritjen e kapitalit Znj. Aida Maloku dhe Z.Mihat Ziu.")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe
Energjetikes")
, Vlera e Kontributit ishte
("10.193.877.000,00")
u be
("10.408.622.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe
Energjetikes")
, Numri i aksioneve ishte
("10.193.877,00")
u be
("10.408.622,00")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Mimoza Simixhiu")
Nga data "24/04/2009"
eshte larguar anetari:
("Artan Leskoviku")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Akti i ekspertimit te ekspertit vleresues te licensuar per pagesen e kapitalit ne natyre
Dokumenti i autorizimit

20/07/2009

Numri i ceshtjes: CN-272952-07-09
Vlera e Kapitalit ishte
"10.408.622.000,00"
u be
"10.406.529.000,00"
Numri i Aksioneve ishte
"10.408.622,00"
u be
"10.406.529,00"
Capital_Paid_Value ishte
"10.408.622.000,00"
u be
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"10.406.529.000,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe
Energjetikes")
, Vlera e Kontributit ishte
("10.408.622.000,00")
u be
("10.406.529.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe
Energjetikes")
, Numri i aksioneve ishte
("10.408.622,00")
u be
("10.406.529,00")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Akti i ekspertimit te ekspertit vleresues te licensuar per pagesen e kapitalit ne natyre
Vendim i asamblese se pergjithshme
25/09/2009

Numri i ceshtjes: CN-293884-09-09 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Raport Auditimi

26/02/2010

Numri i ceshtjes: CN-345944-02-10
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Ferdinand Murati")
"22/10/2009"
eshte larguar administratori:
("Ylli Gjoni")

Nga data

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Engjell Prenjasi")
Nga data "23/09/2009"
eshte shtuar anetari:
("Kostaq Milo")
Nga data "23/09/2009"
eshte shtuar anetari:
("Ilir Ciko")
Nga data "23/09/2009"
eshte shtuar anetari:
("Angjelina Kola")
Nga data "23/09/2009"
eshte shtuar anetari:
("Odise Plaku")
Nga data "06/10/2009"
eshte larguar anetari:
("Omer Stringa")
eshte larguar anetari:
("Njazi Kosovrasti")
eshte larguar anetari:
("Adrian Jasini")
eshte larguar anetari:
("Mimoza Simixhiu")
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eshte larguar anetari:
("Fotaq Diamanti")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Suzana Guxholli")
Data ishte
("30/04/1999")
u be
("23/09/2009")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Suzana Guxholli")
Koment ishte
("")
u be
("Nen/Kryetare")

, Nga
,

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)
24/12/2010

Numri i ceshtjes: CN-480461-12-10
Vlera e Kapitalit ishte
"10.406.529.000,00"
u be
"10.388.375.000,00"
Numri i Aksioneve ishte
"10.406.529,00"
u be
"10.388.375,00"
Koment ishte
("Caktohen si ekspert kontabel te autorizuar per rritjen e kapitalit
Znj. Aida Maloku dhe Z.Mihat Ziu.")
u be
("Caktohen si ekspert kontabel te
autorizuar per rritjen e kapitalit Znj. Aida Maloku dhe Z.Mihat Ziu.Depozitim i
Urdhërit të Ministrit Nr 596 Dt.06-09-2010 mbi caktimin e Zj.Valentina Hoxha per
përgatitjen e raportit të zvogëlimit")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe
Energjetikes")
, Vlera e Kontributit ishte
("10.406.529.000,00")
u be
("10.388.375.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe
Energjetikes")
, Numri i aksioneve ishte
("10.406.529,00")
u be
("10.388.375,00")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Akti i ekspertimit te ekspertit vleresues te licensuar per pagesen e kapitalit ne natyre

27/09/2011

Numri i ceshtjes: CN-575566-07-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i urdhrave Nr. 642 Prot. date 27.09.2010, Nr.650
Prot. date 30.09.2010, Nr.757 date 05.11.2010, Nr. 189 Prot. date 09.03.2011, Nr. 2017
Prot. date 09.03.2011, Nr. 3411 Prot. date 26.07.2011 ku eshte vendosur ndryshimi i
anetareve te Keshillit Mbikqyres dhe emerimi i Eksperteve Kontabel te shoqerise.
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Bujar Hasa")
Nga data "27/09/2010"
eshte shtuar anetari:
("Alfred Prifti")
Nga data "05/11/2010"
eshte shtuar anetari:
("Fatmir Mehmetaj")
Nga data "09/03/2011"
eshte shtuar anetari:
("Gjergji Kosta")
Nga data "30/09/2010"
eshte shtuar anetari:
("Elvi Fundo")
Nga data "05/11/2010"
eshte larguar anetari:
("Kostaq Milo")
eshte larguar anetari:
("Ilir Ciko")
eshte larguar anetari:
("Engjell Prenjasi")
eshte larguar anetari:
("Angjelina Kola")
eshte larguar anetari:
("Odise Plaku")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:
eshte shtuar eksperti kontabel:
("Neshat Mazaj")
Nga data
"09/03/2011"
eshte shtuar eksperti kontabel:
("Paqësor Qato")
Nga data
"09/03/2011"
eshte shtuar eksperti kontabel:
("Teit Gjini")
Nga data
"09/03/2011"
eshte shtuar eksperti kontabel:
("Lavdimir Fusha")
Nga data
"09/03/2011"
eshte shtuar eksperti kontabel:
("Luan Gosnishti")
Nga data
"09/03/2011"
eshte shtuar eksperti kontabel:
("Diana Ylli")
Nga data
"09/03/2011"
eshte shtuar eksperti kontabel:
("Mimoza Çibuku")
Nga data
"09/03/2011"
eshte shtuar eksperti kontabel:
("Nexhmije Çela")
Nga data
"09/03/2011"
eshte shtuar eksperti kontabel:
("Njazi Laze")
Nga data
"09/03/2011"
eshte shtuar eksperti kontabel:
("Leonidha Foti")
Nga data
"26/04/2011"
eshte shtuar eksperti kontabel:
("Vjollca Dervishi")
Nga data
"09/03/2011"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
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Dokumenti i autorizimit
21/11/2011

Numri i ceshtjes: CN-620965-11-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdherit te Ministrit nr 151 date 28.02.2011,ku
eshte vendosur:Lirimi nga detyra si anetar te Keshillit Mbikqyres Z.Gjergji Kosta dhe
emerimin ne vend te tij Z.Gledian Rehovica. Depozitim i Urdherit te Ministrit nr 655,date
14.09.2011 ku eshte vendosur:Lirimi nga detyra si anetar te Keshillit Mbikqyres Z.Alfred
Prifti dhe emerimin ne vend te tij Z.Ilir Meçe.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Ilir Meçe")
Nga data "14/09/2011"
Ne daten "14/09/2013"
eshte shtuar anetari:
("Giedjon Rehovica")
Nga data "28/02/2011"
Ne daten "28/02/2013"
eshte larguar anetari:
("Alfred Prifti")
eshte larguar anetari:
("Gjergji Kosta")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

06/02/2012

Numri i ceshtjes: CN-664817-01-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit te Ministrit te Ekonomise Tregtise dhe
Energjetikes, Nr.886, date 15.11.2011, ku urdherohet: Te sistemohet kapitali i nenshkruar
i shoqerise, bazuar ne urdhrat e meparshem te cilet nuk jane reflektuar ne QKR.
Depozitimi i shkreses se Ministrit te Ekonomise Tregtise dhe Energjetikes, Nr.5499/1, date
26.09.2011, per miratimin e bilancit kontabel dhe shorendarjen e rezultatit financiar te vitit
2010, si edhe per emerimin e Zj. Aida Maloku ne funksionin e ekspertit kontabel per
pergatitjene raportit per sistemimin e kapitalit.
Koment ishte
("Caktohen si ekspert kontabel te autorizuar per rritjen e kapitalit
Znj. Aida Maloku dhe Z.Mihat Ziu.Depozitim i Urdhërit të Ministrit Nr 596 Dt.06-09-2010
mbi caktimin e Zj.Valentina Hoxha per përgatitjen e raportit të zvogëlimit")
u be
("Caktohen si ekspert kontabel te autorizuar per rritjen e kapitalit Znj. Aida Maloku
dhe Z.Mihat Ziu.Depozitim i Urdhërit të Ministrit Nr 596 Dt.06-09-2010 mbi
caktimin e Zj.Valentina Hoxha per përgatitjen e raportit të zvogëlimit.Te caktoj
Eksperte Kontabel e Autoizuar, Zj Aida Maloku, te pergatise raportin e sistemimit te
rezervave me kapitalin.Te reflektohen rekomandimet e lena nga Ekspert Kontabel te
Autorizuar dhe te percaktohet afate konkrete per zbatimin e tyre.")
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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
07/02/2012

Numri i ceshtjes: CN-676196-02-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit te Ministrit te Ekonomise Tregtise dhe
Energjetikes, Nr.45, date 27.01.2012, ku urdherohet zmadhim kapitali te shoqerise
"ALBPETROL" ne vleren 21521000 leke.Depozitimi i Urdhrit te Ministrit te Ekonomise
Tregtise dhe Energjetikes, Nr.53, date 31.01.2012, ku urdherohet zmadhim kapitalit te
shoqerise "ALBPETROL" ne vleren 2951101000 leke.
Vlera e Kapitalit ishte
"10.388.375.000,00"
u be
"13.360.997.000,00"
Numri i Aksioneve ishte
"10.388.375,00"
u be
"13.360.997,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe
Energjetikes")
, Vlera e Kontributit ishte
("10.388.375.000,00")
u be
("13.360.997.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe
Energjetikes")
, Numri i aksioneve ishte
("10.388.375,00")
u be
("13.360.997,00")
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

18/02/2012

Numri i ceshtjes: CN-688046-02-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.231-12 Regj. Nr.04084 Prot, datë
15.02.2012 dhe Urdhrit Nr.228-12 Regj. Nr.03951 Prot, datë 15.02.2012 lëshuar nga
Shoqëria "Shërbimi Përmbarimor ZIG" sh.p.k., ku është urdhëruar: "Vendosja e masës së
sekuestros konservative në aktivet e palës debitore Shoqerise ''Albpetrol''sh.a,me NUIS
(NIPT) J82916500U. Aktivet e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një
urdhëresë të dytë".
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
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29/02/2012

Numri i ceshtjes: CN-697125-02-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të aksionarit te vetem, datë 27.02.2012,
për miratimin e statutit të ri të shoqërisë. Depozitimi i statutit të ri të shoqerisë, përshtatur
me Ligjin Nr.9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”.
Objekti ishte
("Kryerja e operacioneve hidrokarbure")
u be
("Kryerja
e Operacioneve Hidrokarbure ne perputhje me Ligjin Nr-7746, date 28.08.1993 per
Kerkimin Zhvillim, Prodhim, Trajtimin, Transportin, Magazinimin dhe Shitjene
naftes Brut, Gazit dhe rerave Bituminoze brenda dhe jashte REPUBLIKES SE
SHQIPERISE si dhe cdo operiacion tjeter tregtar apo sherbime qe i sherbejnene
aktivitetit te shoqerise. Shoqeria Brenda hapsirave te parashikuara nga legjilacioni
ne fuqi do te kryej cdo operacion projektues – preventivues, tregtar dhe financiar, qe
lidhet drejteperdrejt ose terthorazi me objektin e saj . Kjo perfshin gjithashtu hapjen
e veprimtarise dhe krijimin e shoqerive te tjera brenda dhe jashte vendit si dhe cdo
aktivitet tjeter te mundshem e te ligjshem ne perputhje me interesat e saj. Realizimi i
objektit te veprimtarise te shoqerise do te behet nepermjete shfrutezimit dhe
zhvillimit te zonave ekzistuse naftembajtes dhe ato gazmbajtese te vendit, kerkimeve
te reja dhe zhvillimit te blloqeve ne administrim si dhe shfrytezim te rerave
bituminoze. Praktika atributet e ish-APC-se Tirane, qe kane te bejne me kerkim –
prodhimin e hidrokarbureve I kalojne shoqerise Alpetrol sh.a duke filluar nga data
01.04.2003.Furnizimin me energji elektrike te klienteve te kualifikuar. Tregtimin e
energjise elektrike.")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Suzana Guxholli")
, Nga
Data ishte
("23/09/2009")
u be
("27/02/2012")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Suzana Guxholli")
,
Kohëzgjatja ishte
("")
u be
("27/02/2015")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Bujar Hasa")
, Nga Data
ishte
("27/09/2010")
u be
("27/02/2012")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Bujar Hasa")
, Kohëzgjatja
ishte
("")
u be
("27/02/2015")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Elvi Fundo")
, Nga Data
ishte
("05/11/2010")
u be
("27/02/2012")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Elvi Fundo")
, Kohëzgjatja
ishte
("")
u be
("27/02/2015")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Fatmir Mehmetaj")
, Nga
Data ishte
("09/03/2011")
u be
("27/02/2012")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Fatmir Mehmetaj")
,
Kohëzgjatja ishte
("")
u be
("27/02/2015")
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Lista e Dokumenteve:
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)
Dokumenti i autorizimit
19/03/2012

Numri i ceshtjes: CN-714095-03-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.105-125-126-127-153 Regj, datë
08.03.2012 , lëshuar nga Shoqëria “POWER & JUSTICE ( P & J)” sh.p.k., ku është
urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros konservative në aktivet e palës debitore
shoqërisë "ALBPETROL" sha, me NUIS(NIPT)J82916500U, duke vendosur shënjen e
bllokimit të aktiveve të shoqerisë. Aktivet do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një
urdhëresë të dytë”.
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

24/05/2012

Numri i ceshtjes: CN-752515-04-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i shkreses nr.2322 Prot dt.09.03.2012 dhe i
shkreses nr.2902 Prot dt.26.03.2012 per emerimin e eksperteve.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:
eshte shtuar eksperti kontabel:
("Arjeta Çumani")
Nga data
"09/03/2012"
eshte shtuar eksperti kontabel:
("Theodhoraq Gjosha")
Nga data
"09/03/2012"
eshte shtuar eksperti kontabel:
("Vjollca Xhaxho")
Nga data
"09/03/2012"
eshte shtuar eksperti kontabel:
("Eneda Rahmani")
Nga data
"09/03/2012"
eshte shtuar eksperti kontabel:
("Bujar Bendo")
Nga data
"09/03/2012"
eshte shtuar eksperti kontabel:
("Fatime Alliu")
Nga data
"09/03/2012"
eshte shtuar eksperti kontabel:
("Hetem Sulaj")
Nga data
"09/03/2012"
Kane ndryshuar te dhenat per ekspertin kontabel:
("Neshat Mazaj")
Nga Data ishte
("09/03/2011")
u be
("09/03/2012")
Kane ndryshuar te dhenat per ekspertin kontabel:
("Lavdimir Fusha")
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,

, Nga Data ishte
("09/03/2011")
Kane ndryshuar te dhenat per ekspertin kontabel:
, Nga Data ishte
("09/03/2011")
Kane ndryshuar te dhenat per ekspertin kontabel:
Nga Data ishte
("09/03/2011")
Kane ndryshuar te dhenat per ekspertin kontabel:
, Nga Data ishte
("09/03/2011")
Kane ndryshuar te dhenat per ekspertin kontabel:
Nga Data ishte
("09/03/2011")

u be

("09/03/2012")
("Mimoza Çibuku")
u be
("26/03/2012")
("Diana Ylli")
u be
("09/03/2012")
("Nexhmije Çela")
u be
("09/03/2012")
("Njazi Laze")
u be
("09/03/2012")

,

,

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)
25/05/2012

Numri i ceshtjes: CN-787863-05-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Kërkesës Nr.228-12 Regj. Nr.09752 Prot, datë
27.04.2012 dhe Kërkesës Nr.231-12 Regj. Nr.09760 Prot, datë 27.04.2012, nga Shoqëria
"Shërbimi Përmbarimor ZIG" sh.p.k., ku është Kërkuar: Heqja e sekuestros konservative
nga aktivet e pales debitore ALBPETROL SHA, me NUIS(NIPT) J82916500U, sekuestro
te cilat janë vëne me shkresën Nr.03951 Prot, datë 15.02.2012 dhe shkresën Nr.04084
Prot, datë 15.02.2012.
Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR

29/05/2012

Numri i ceshtjes: CN-788805-05-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit nr 361,date 30.04.2012,per ndryshimin e
objektit te veprimtarise se shoqerise.
Objekti ishte
("Kryerja e Operacioneve Hidrokarbure ne perputhje me Ligjin Nr7746, date 28.08.1993 per Kerkimin Zhvillim, Prodhim, Trajtimin, Transportin,
Magazinimin dhe Shitjene naftes Brut, Gazit dhe rerave Bituminoze brenda dhe jashte
REPUBLIKES SE SHQIPERISE si dhe cdo operiacion tjeter tregtar apo sherbime qe i
sherbejnene aktivitetit te shoqerise. Shoqeria Brenda hapsirave te parashikuara nga
legjilacioni ne fuqi do te kryej cdo operacion projektues – preventivues, tregtar dhe
financiar, qe lidhet drejteperdrejt ose terthorazi me objektin e saj . Kjo perfshin gjithashtu
hapjen e veprimtarise dhe krijimin e shoqerive te tjera brenda dhe jashte vendit si dhe cdo
aktivitet tjeter te mundshem e te ligjshem ne perputhje me interesat e saj. Realizimi i
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objektit te veprimtarise te shoqerise do te behet nepermjete shfrutezimit dhe zhvillimit te
zonave ekzistuse naftembajtes dhe ato gazmbajtese te vendit, kerkimeve te reja dhe
zhvillimit te blloqeve ne administrim si dhe shfrytezim te rerave bituminoze. Praktika
atributet e ish-APC-se Tirane, qe kane te bejne me kerkim – prodhimin e hidrokarbureve I
kalojne shoqerise Alpetrol sh.a duke filluar nga data 01.04.2003.Furnizimin me energji
elektrike te klienteve te kualifikuar. Tregtimin e energjise elektrike.")
u be
("Kryerja e Operacioneve Hidrokarbure ne perputhje me Ligjin Nr-7746, date
28.08.1993 per Kerkimin Zhvillim, Prodhim, Trajtimin, Transportin, Magazinimin
dhe Shitjene naftes Brut, Gazit dhe rerave Bituminoze brenda dhe jashte
REPUBLIKES SE SHQIPERISE si dhe cdo operiacion tjeter tregtar apo sherbime
qe i sherbejnene aktivitetit te shoqerise. Shoqeria Brenda hapsirave te parashikuara
nga legjilacioni ne fuqi do te kryej cdo operacion projektues – preventivues, tregtar
dhe financiar, qe lidhet drejteperdrejt ose terthorazi me objektin e saj . Kjo perfshin
gjithashtu hapjen e veprimtarise dhe krijimin e shoqerive te tjera brenda dhe jashte
vendit si dhe cdo aktivitet tjeter te mundshem e te ligjshem ne perputhje me interesat
e saj. Realizimi i objektit te veprimtarise te shoqerise do te behet nepermjete
shfrutezimit dhe zhvillimit te zonave ekzistuse naftembajtes dhe ato gazmbajtese te
vendit, kerkimeve te reja dhe zhvillimit te blloqeve ne administrim si dhe shfrytezim
te rerave bituminoze. Praktika atributet e ish-APC-se Tirane, qe kane te bejne me
kerkim – prodhimin e hidrokarbureve I kalojne shoqerise Alpetrol sh.a duke filluar
nga data 01.04.2003.Furnizimin me energji elektrike te klienteve te kualifikuar.
Tregtimin e energjise elektrike. Transmetimin e gazit natyrore. Shperndarja e gazit
natyrore.Leje mjedisore per veprimtari me diktim ne mjedise per vevdburimet e
nftes ne zonat Kucove, Patos-Marinez ( Drize +Goran), Ballsh Hekal, Amonice
Gorisht, per vendburimet e gazit ne zonen Divjak – Lushnje, Frakull-Fier, Povelc
Fier, Finiq –Sarand, rrjeti i transmetimit te produkteve tye naftes dhe te gazit.,
vendburimi i reres butyminoze Kasnic-Fier, Uzina Mekanike Kucove dhe Uzina
Mekanike Patos. ")
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
15/06/2012

Numri i ceshtjes: CN-809868-06-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdherit Nr.105-125-126-127-153-Regj, date
30.05.2012, lëshuar nga Shoqëria “POWER & JUSTICE ( P & J)” sh.p.k. ku është
urdhëruar: Heqja e masës së sekuestros konservative në aktivet e palës debitore shoqëria
"ALBPETROL SHA” me NUIS(NIPT) J82916500U .
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Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
13/07/2012

Numri i ceshtjes: CN-816858-06-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i urdhrit Nr.279 date28.03.2012 te Ministrit te
Ekonomise,Tregtise dhe Energjitikes ku eshte urdheruar:Zvogelimin e kapitalit te
shoqerise, per vleren e objektit "Reparti i Axhusterise" me sip 3.117 m2.Ekspertja kontabel
e autorizuar Aida Maloku te pergatise raportin e zvogelimit te kapitalit te shoqerise.
Depozitimi i urdhrit Nr.496 date 14.06.2012 te Ministrit te Ekonomise,Tregtise dhe
Energjitikes ku eshte urdheruar:Kapitali i shoqerise te behet 13. 341.431.000 leke i ndare
be 13.341.431 me vlere nominale 1000 leke.
Vlera e Kapitalit ishte
"13.360.997.000,00"
u be
"13.341.431.000,00"
Numri i Aksioneve ishte
"13.360.997,00"
u be
"13.341.431,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe
Energjetikes")
, Vlera e Kontributit ishte
("13.360.997.000,00")
u be
("13.341.431.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe
Energjetikes")
, Numri i aksioneve ishte
("13.360.997,00")
u be
("13.341.431,00")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Aplikim per garanci tjeter
Bilanci vjetor
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

22/08/2012

Numri i ceshtjes: CN-863260-08-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i urdhrit Nr.4691 Prot, Nr.359, 366, 368, 394 Dosje
date 20.08.2012 "Per vendosjen e Sekuestros", e leshuar nga Shoqeria Permbaruese Private
“Tris” shpk drejtuar QKR, ku eshte urdheruar: Vendosjen e mases se sekuestros mbi kuotat
e debitorit Shoqeria “Albpetrol” sha me NIPT-J82916500U, me perfaqesues ligjor
Ferdinand Murati.
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Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
11/10/2012

Numri i ceshtjes: CN-908046-10-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdherit Nr. 8848 Prot, date: 11.10.2012, "Per
heqjen e sekuestros nga kuotat e debitorit", leshuar nga shoqeria permbaruese private
“TRIS” Shpk, ne baze te te cilit eshte urdheruar: Qendra Kombetare e Regjistrimit, te beje
heqjen e mases se sekuestros nga kuotat e shoqerise “Albpetrol” Sh.a., me perfaqesues z.
Ferdinand Murati, me NIPT J82916500U, te bllokuar me shkresen nr. 4691Prot., date:
20.08.2012, te shoqerise “TRIS” Shpk.
Lista e Dokumenteve:

15/10/2012

Numri i ceshtjes: CN-910416-10-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi Urdherit Nr.496/1, date 20.07.2012, i Ministrise se
Ekonomise,Tregtise dhe Energjetikes, i cili urdheron :Revokimin e Urdherit nr.496
date14.06.2012, "Per zvogelimin e kapitalit te SH.A ALBPETROL Patos.Kapitali
themeltari i shoqerise behet 13 360 997 000 leke i barabarte me 13 360 997 aksione me
vlere nominale 1000 leke secila.
Vlera e Kapitalit ishte
"13.341.431.000,00"
u be
"13.360.997.000,00"
Numri i Aksioneve ishte
"13.341.431,00"
u be
"13.360.997,00"
Capital_Paid_Value ishte
"10.406.529.000,00"
u be
"13.360.997.000,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe
Energjetikes")
, Vlera e Kontributit ishte
("13.341.431.000,00")
u be
("13.360.997.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe
Energjetikes")
, Numri i aksioneve ishte
("13.341.431,00")
u be
("13.360.997,00")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme

31/01/2013

Numri i ceshtjes: CN-997939-01-13
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Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.294 Prot., Nr.52 Regj., datë
24.01.2013, lëshuar nga Permbaruesja Gjyqesore Private ARDIANA GJOKA, ku është
urdhëruar: "Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aksionet e pales debitore, ne
emer te Albpetrol sh.a, deri ne nje urdherese te dyte".
Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
04/02/2013

Numri i ceshtjes: CN-001033-02-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i urdherit te Ministrisë se Ekonomisë,Tregtisë dhe
Energjitikes, Nr.69 Prot, date: 03.01.2013,ne te cilin eshte vendosur: Te caktohet si
Ekspert Kontabel i Regjistruar: Z.Theodhoraq Gjosha,Z.Luan Kamberi, Znj.Zhuljeta
Vehbi, Znj.Fatbardha Shtrepi, Z.Sokol Toska, Z. Njazi Laze dhe Z.Hysen Çela. Depozitimi
i urdherit 69/1 Prot,date: 15.01.2013 ne te cilin eshte vendosur: Emerimi i Ekspertes
Kontabel te Autorizuar Znj.Violeta Mullaj
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:
eshte shtuar eksperti kontabel:
("Sokol Toska")
Nga data
"03/01/2013"
eshte shtuar eksperti kontabel:
("Luan Kamberi")
Nga data
"03/01/2013"
eshte shtuar eksperti kontabel:
("Hysen Çela")
Nga data
"03/01/2013"
eshte shtuar eksperti kontabel:
("Violeta Mulla")
Nga data
"15/01/2013"
eshte shtuar eksperti kontabel:
("Fatbardha Shtrepi")
Nga data
"03/01/2013"
eshte shtuar eksperti kontabel:
("Zhuljeta Vehbiu")
Nga data
"03/01/2013"
Kane ndryshuar te dhenat per ekspertin kontabel:
("Theodhoraq Gjosha")
, Nga Data ishte
("09/03/2012")
u be
("03/01/2013")
Kane ndryshuar te dhenat per ekspertin kontabel:
("Njazi Laze")
,
Nga Data ishte
("09/03/2012")
u be
("03/01/2013")
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
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14/02/2013

Numri i ceshtjes: CN-014423-02-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.53 Prot., datë 08.02.2013, lëshuar nga
permbaruesja gjyqesore private Ina Barjamaj,ku është urdhëruar:"Bllokim i kapitaleve si
person fizik apo juridik i subjektit debitor Alb Petrol sh.a me NIPT J82916500U ne kuader
te ekzekutimit te detyrimit qe rrjedh nga titulli ekzekutiv".
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

21/02/2013

Numri i ceshtjes: CN-020047-02-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr. 65/9 Prot. date 19.02.2013, leshuar
nga permbaruesi gjyqesor privat Admir Beqiri, per vendosjen e sekuestros konservative, ne
aksionet e shoqerise "Alpetrol" sh.a me NUIS (NIPT) - J82916500U, ne masen 518,270
(peseqind e tetembedhjete mije e dyqind e shtatedhjete) leke me qellim shlyerjen e
detyrimit.
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

25/04/2013

Numri i ceshtjes: CN-047819-03-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit te Ministrit te Ekonomise,Tregtise dhe
Energjitikes, Nr.90 Prot, date 08.02.2013 ku eshte vendosur:Lirimin nga detyra te anetarit
te Keshillit Mbikqyres Z.Bujar Hasa.Emerimin ne Keshillin Mbikqyres te Z.Robert Bitri.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Robert Bitri")
Nga data "08/02/2013"
Ne daten "08/02/2016"
eshte larguar anetari:
("Bujar Hasa")
Lista e Dokumenteve:
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)

10/05/2013

Numri i ceshtjes: CN-093764-05-13
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Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdherit Nr.285 dat 16.04.2013 te leshuar nga
ministri ku eshte urdheruar: Lirimi nga detyra te antarit te Keshillit Mbikqyres ne Sh.A
"Albpetrol" Patos Z. Robert Bitri Z. Geron Ibrahimi Z. Gledion Rehovica 2) Emerohet
ne keshillin Mbikqyres te Sh.A "Albpetrol" Patos Z. Ibrahim Hapostoli Perfaqesues I
METE-S Z. Shkelqim Kerluku Perfaqsues i METE-s Z.Sadik Domi Perfaqesues i METEs.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Ibrahim Hastopalli")
Nga data "16/04/2013"
Ne daten "16/04/2016"
eshte shtuar anetari:
("Shkelqim Kërluku")
Nga data "16/04/2013"
Ne daten "16/04/2016"
eshte shtuar anetari:
("Sadik Domi")
Nga data "16/04/2013"
Ne daten "16/04/2016"
eshte larguar anetari:
("Robert Bitri")
eshte larguar anetari:
("Giedjon Rehovica")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
03/06/2013

Numri i ceshtjes: CN-115343-05-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit qarkullues date 22.05.2013 te Keshillit
Mbikqyres te shoqerise per rizgjedhjen e z. Ferdinand Murati, si Administrator te
Pergjithshem te shoqerise "Albpetrol" sh.a.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Ferdinand Murati")
, Kohëzgjatja ishte
("")
u be
("22/05/2016")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
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30/09/2013

Numri i ceshtjes: CN-206118-09-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdherit Nr.12, date 27.09.2013, i Ministrit te
Zhvillimit Ekonomik, Tregtise dhe Sipermarrjes, me te cilin eshte urdheruar: Lirimi nga
detyra i anetareve aktual te Keshillit Mbikeqyres dhe emerimi i anetareve te rinj. Depozitimi i vendimit Nr. 1, date 27.09.2013, te Keshillit Mbikqyres te shoqerise, me te
cilin eshte vendosur: Emerimi i Z.Koli Bele si kryetar i Keshillit Mbikqyres te shoqerise. Depozitimi i vendimit Nr. 2, date: 30.09.2013, te Keshillit Mbikqyres te shoqerise, me te
cilin eshte vendosur: Lirimi nga detyra e administratorit te shoqerise te Z. Ferdinand
Murati. - Depozitimi i vendimit Nr. 3, date 30.09.2013, te Keshillit Mbikqyres te
shoqerise, me te cilin eshte vendosur: Emerimi i Z. Endri Puka, ne detyren e
administratorit te shoqerise.
Koment ishte
("Caktohen si ekspert kontabel te autorizuar per rritjen e kapitalit
Znj. Aida Maloku dhe Z.Mihat Ziu.Depozitim i Urdhërit të Ministrit Nr 596 Dt.06-09-2010
mbi caktimin e Zj.Valentina Hoxha per përgatitjen e raportit të zvogëlimit.Te caktoj
Eksperte Kontabel e Autoizuar, Zj Aida Maloku, te pergatise raportin e sistemimit te
rezervave me kapitalin.Te reflektohen rekomandimet e lena nga Ekspert Kontabel te
Autorizuar dhe te percaktohet afate konkrete per zbatimin e tyre.")
u be
("Caktohen si ekspert kontabel te autorizuar per rritjen e kapitalit Znj. Aida Maloku
dhe Z.Mihat Ziu.Depozitim i Urdhërit të Ministrit Nr 596 Dt.06-09-2010 mbi
caktimin e Zj.Valentina Hoxha per përgatitjen e raportit të zvogëlimit.Te caktoj
Eksperte Kontabel e Autoizuar, Zj Aida Maloku, te pergatise raportin e sistemimit te
rezervave me kapitalin.Te reflektohen rekomandimet e lena nga Ekspert Kontabel te
Autorizuar dhe te percaktohet afate konkrete per zbatimin e tyre. Kryetar i Keshillit
Mbikqyres eshte Z.Koli Bele")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Endri Puka")
Ne daten "30/09/2016"
eshte larguar administratori:
("Ferdinand Murati")

Nga data "30/09/2013"

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Etjen Xhafaj")
Nga data "27/09/2013"
Ne daten "27/09/2016"
eshte shtuar anetari:
("Koli Bele")
Nga data "27/09/2013"
Ne daten "27/09/2016"
eshte shtuar anetari:
("Andius Olldashi")
Nga data "27/09/2013"
Ne daten "27/09/2016"
eshte shtuar anetari:
("Ardit Kamberi")
Nga data "27/09/2013"
Ne daten "27/09/2016"
eshte shtuar anetari:
("Ardit Çollaku")
Nga data "27/09/2013"
Ne daten "27/09/2016"
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eshte shtuar anetari:
Ne daten "27/09/2016"
eshte larguar anetari:
eshte larguar anetari:
eshte larguar anetari:
eshte larguar anetari:
eshte larguar anetari:
eshte larguar anetari:
eshte larguar anetari:

("Kastriot Bejtaj")

Nga data "27/09/2013"

("Ibrahim Hastopalli")
("Ilir Meçe")
("Fatmir Mehmetaj")
("Suzana Guxholli")
("Shkelqim Kërluku")
("Sadik Domi")
("Elvi Fundo")

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
19/12/2013

Numri i ceshtjes: CN-289185-12-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhrit, Nr.107, date 25.11.2013, ku eshte
urdheruar: 1-Largimin nga detyra e Anetarit te Keshillit Mbikeqyres, z.Etjen Xhafa. 2Emerimin si Anetar te Keshillit Mbikeqyres, z.Artur Metani. Depozitim i shkreses Nr.1117
Prot., date 18.11.2013, ku jane caktuar Ekspertet Kontabel te Autorizuar: 1-Kastriot
Haxhaj; 2-Ramazan Ademi; 3-Berti Pashko; 4-Anila Çunoti, 5-Etleva Ashiku.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Artur Metani")
Nga data "25/11/2013"
Ne daten "25/11/2016"
eshte larguar anetari:
("Etjen Xhafaj")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:
eshte shtuar eksperti kontabel:
("Ramazan Ademi")
"18/11/2013"
eshte shtuar eksperti kontabel:
("Etleva Ashiku")
"18/11/2013"
eshte shtuar eksperti kontabel:
("Berti Pashko")
"18/11/2013"
eshte shtuar eksperti kontabel:
("Kastriot Haxhaj")
"18/11/2013"
eshte shtuar eksperti kontabel:
("Anila Çunoti")
"18/11/2013"

Nga data
Nga data
Nga data
Nga data
Nga data
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Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
07/05/2014

Numri i ceshtjes: CN-438675-04-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhrit Nr.154, date 28.02.2014, ku eshte
urdheruar lirimi nga detyra e anetarit te Keshillit Mbikqyres te z.Kastriot Bejtaj dhe
emerimi si anetar i ri te Keshillit Mbikqyres te z.Dritan Spahiu.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Dritan Spahiu")
Nga data "28/02/2014"
Ne daten "28/02/2017"
eshte larguar anetari:
("Kastriot Bejtaj")
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)

27/10/2014

Numri i ceshtjes: CN-690259-10-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim bilanci
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Akti i Pageses e kundravajtjes administrative (nëse ka)
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Mandati i Pageses

17/12/2014

Numri i ceshtjes: CN-720298-11-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i shkresës Nr.5804/1, datë 31.07.2014, ku është
vendosur: 1.Miratimi i bilancit kontabël dhe shpërndarjen e rezultatit të shoqërisë për vitin
2013. 2.Derdhja e dividentit për pjesën që i takon shtetit të behet në llogarinë “Dividend”,
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të degës tatim taksa dhe buxhetit të shtetit. 3.Rezervat e krijuara nga fitimi të kalojnë në
kapital. Znj.Fatime Alliu të përgatisë raportin e zmadhimi të kapitalit.
Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Vendim i asamblese se pergjithshme
11/12/2014

Numri i ceshtjes: CN-752968-12-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit per vitin ushtrimor 2011.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Akti i ekspertimi IEKA (nëse ka)
Dokumenti i autorizimit
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Akti i Pageses e kundravajtjes administrative (nëse ka)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues

11/12/2014

Numri i ceshtjes: CN-752970-12-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i bilancit vjetor per vitin 2010.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

17/12/2014

Numri i ceshtjes: CN-760646-12-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Dorezim bilanci i vitit 2009.
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Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Mandati i Pageses
Akti i Pageses e kundravajtjes administrative (nëse ka)
Dokumenti i autorizimit
Bilanci Kontabël
17/12/2014

Numri i ceshtjes: CN-760678-12-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Bilanci i vitit 2012.
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Akti i Pageses e kundravajtjes administrative (nëse ka)
Dokumenti i autorizimit
Mandati i Pageses

19/12/2014

Numri i ceshtjes: CN-763808-12-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.3213-574 Prot., datë 17.11.2014,
lëshuar nga Shoqëria "Prestige Bailiff Services" sh.p.k., ku është urdhëruar:"Vendosja e
masës së sekuestros konservative në aksionet/kuotat qe zoteron pala debitore Albpetrol
sh.a., me NUIS (NIPT) J82916500U, me perfaqesues ligjor Endri Kuka . Dokumentacioni
do të qëndrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë".
Lista e Dokumenteve:

05/01/2015

Numri i ceshtjes: CN-779702-01-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr. 1926 - 350 Prot. date 26.12.2014,
leshuar nga shoqeria permbarimore "Alimadhi" sh.p.k, per vendosjen e mases se sekuestros
konservative ndaj aksioneve qe ka ne pronesi debitori, shoqeria "Albpetrol" sh.a me NUIS
(NIPT) - J82916500U.
Lista e Dokumenteve:

22/04/2015

Numri i ceshtjes: CN-015639-04-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.1078-464 Prot., datë 16.04.2015,
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lëshuar nga Shoqëria "Prestige Bailiff Services" sh.p.k., ku është urdhëruar:"Heqja e masës
së sekuestros konservative mbi aksionet e debitorit Albpetrol sh.a., me NUIS (NIPT)
J82916500U, me perfaqesues ligjor Endri Kuka.
Lista e Dokumenteve:
23/04/2015

Numri i ceshtjes: CN-020992-04-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr. 831 Prot, 1047 Regj, datë 20.04.2015,
lëshuar nga Zyra Përmbarimore “Ardael” sh.p.k, ku është urdhëruar: Vendosja e mases se
sekuestros konservative mbi kapitalin e debitorit, shoqeris “ Albpetrol ” sh.a, me NUIS
(NIPT) J82916500U, me administrator Z.Endri Puka, me seli ne Patos, Fier, per shkak se
kjo shoqeri rezulton debitore ndaj shoqerise “ Genti ” sh.p.k. Dokumentacioni do te
qendroje i bllokuar deri ne nje urdher te dyte nga ana jone.
Lista e Dokumenteve:

29/04/2015

Numri i ceshtjes: CN-023111-04-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrave Nr.1045 Prot., Nr.899/1 Dosje dhe
Nr.1053 Prot., Nr.900/1 Dosje, datë 17.04.2015 lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore
Gjyqësore Private “TDR GROUP” sh.p.k, ku është urdhëruar: Vendosja e masës së
sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga debitori shoqeria
“ALBPETROL” sh.a, pajisur me NUIS (NIPT) - J82916500U.
Lista e Dokumenteve:

19/05/2015

Numri i ceshtjes: CN-047845-05-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhërit Nr.698 - 350 Prot., datë 28.04.2014,
lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “ALIMADHI” sh.p.k., ku është urdhëruar: Heqjen e
mases se sekuestros konservative ndaj aksioneve qe ka ne pronesi debitori shoqeria
“ALBPETROL”.Sh.a me NUIS ( NIPT ) – J82916500U .
Lista e Dokumenteve:

26/05/2015

Numri i ceshtjes: CN-057938-05-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrave Nr.1260 Prot., Nr.917/1 Dosje, datë
11.05.2015 lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Gjyqësore Private “TDR GROUP” sh.p.k,
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ku është urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e
zotëruara nga debitori shoqeria “ALBPETROL” sh.a, pajisur me NUIS (NIPT) J82916500U.
Lista e Dokumenteve:
16/06/2015

Numri i ceshtjes: CN-097757-06-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim bilanc 2011
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Bilanci Kontabël
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues

24/06/2015

Numri i ceshtjes: CN-107640-06-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit, Nr.499 Prot., Nr.117 Regj., datë
18.06.2015, lëshuar nga Shoqëria “ZIKE” sh.p.k., ku është urdhëruar: - Vendosja e masës
së sekuestros në kuotat e shoqërisë “ALBPETROL SHA ", si dhe mbi te drejtat qe
rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave, duke ndaluar tjetersimin dhe /ose disponimin e tyre,
si dhe mos kryerjen e asnjë veprimi tjetër, i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit
tregtar.- Dokumentacioni do të qëndrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë.
Lista e Dokumenteve:

18/09/2015

Numri i ceshtjes: CN-289295-09-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdherit Nr. 2215 Prot, Nr. 900/1Dosje, date:
04.09.2015, protokolluar nga QKR, me Nr.7929 Prot, date: 08.09.2015, leshuar nga
shjoqeria permbarimore “ TDR GROUP”, ku eshte urdheruar: Zhbllokimi nga amasa e
sekuestros konservative menjehere aksionet e shoqerise “ AlbPetrol”, me NUIS
J82916500U, bllokuar me shkreses Nr. 1052 Prot, date: 17.04.2015.
Lista e Dokumenteve:
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28/12/2015

Numri i ceshtjes: CN-475498-12-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.16687Prot, Nr.3736, datë 16.12.2015,
"Per Venien e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Private “
Strati Bailiff’s Service” shpk, drejtuar QKR, ku është urdhëruar: Vendosjen e mases se
sekuestros konservative mbi aktivet që pala debitore hoqëria “ALBPETROL SHA”, me
NIPT J82916500U zotëron të regjistruara pranë regjistrit tregrar. Këro aktive të qëndrojnë
të bllokuara deri në një urdhër të dytë.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

11/01/2016

Numri i ceshtjes: CN-488483-01-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhrit Nr.1600/5-1199-15 Prot., date 16.12.2015,
protokolluar nga Qkr me Nr.36 Prot., date 05.01.2016, leshuar nga "Kodra Bailiff Service"
sh.p.k, ku eshte urdheruar:" Qendra Kombetare e Regjistrimit te vendosi masen e
sekuestros konservative mbi aktivin qe zoteron debitori shoqeria Albpetrol sha me NiptJ82916500U. Ky aktiv do te qendroje i bllokuar deri ne nje urdher te dyte.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

05/02/2016

Numri i ceshtjes: CN-538293-02-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr. 242 Prot. date 02.02.2016, leshuar nga
shoqeria permbarimore "Bailiff Services Albania" sh.p.k, per vendosjen e mases se
sekuestros konservative ne kuotat/aksionet e pales debitore, shoqeria "Albpetrol" sh.a me
NUIS (NIPT) J82916500U dhe moskryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje
te dhenat e regjistrit tregtar.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

10/02/2016

Numri i ceshtjes: CN-543528-02-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit, Nr.388 Regj., datë 11.01.2016, lëshuar
nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat “ Neritan Çuko”, protokolluar nga QKR me Nr. 1070
Prot., datë 02.02.2016, ku është urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros mbi pasurinë e
luajtshme të shoqërisë “ALBPETROL SHA”, me NUIS(NIPT J82916500U, me
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administrator Z.Endri Puka, në vlerën 100% të aksioneve të shoqërisë, të cilat janë aksionet
e tashme dhe të ardhshme të shoqërisë “ALBPETROL SHA”, me NUIS(NIPT
J82916500U, me administrator Z. Endri Puka, duke përfshirë edhe aksione të cilat shoqëria
mund të bëhet aksionare. – Pasuria e sipëcituar vendoset në sekuestro deri në shlyerjen e
plotë të detyrimit.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik
30/03/2016

Numri i ceshtjes: CN-620793-03-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: U depozitua bilanci i vitit 2014.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i Pageses e kundravajtjes administrative (nëse ka)
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Dokumenti i autorizimit
Mandati i Pageses

30/03/2016

Numri i ceshtjes: CN-621056-03-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i urdhrit Nr.227 Prot, Nr.619 Dosje, datë
23.02.2016, lëshuar nga Zyra Përmbarimore Private “Altin Vako", drejtuar QKR, ku është
urdhëruar: Vendosjen e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e
zotëruara nga debitori, shoqëria “ALBPETROL SHA” , me NIPT J82916500U.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

01/04/2016

Numri i ceshtjes: CN-621104-03-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit, Nr.383 Regj., datë 03.03.2016, lëshuar
nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat “ Neritan Çuko”, protokolluar nga QKR me Nr. 2466
Prot., datë 10.03.2016, ku është urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros mbi pasurinë e
luajtshme të shoqërisë “ALBPETROL SHA”, me NUIS(NIPT) J82916500U, me
administrator Z.Endri Puka, në vlerën 100% të aksioneve të shoqërisë, të cilat janë aksionet
e tashme dhe të ardhshme të shoqërisë “ALBPETROL SHA”, me NUIS(NIPT)J82916500U, me administrator Z. Endri Puka, duke përfshirë edhe aksione të cilat shoqëria
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mund të bëhet aksionare. – Pasuria e sipëcituar vendoset në sekuestro deri në shlyerjen e
plotë të detyrimit. Depozitimi i Urdhrit, Nr.355 Regj., datë 03.03.2016, lëshuar nga
Përmbaruesi Gjyqësor Privat “ Neritan Çuko”, protokolluar nga QKR me Nr. 2468 Prot.,
datë 10.03.2016, ku është urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros mbi pasurinë e
luajtshme të shoqërisë “ALBPETROL SHA”, me NUIS (NIPT) - J82916500U, me
administrator Z.Endri Puka, në vlerën 100% të aksioneve të shoqërisë, të cilat janë aksionet
e tashme dhe të ardhshme të shoqërisë “ALBPETROL SHA”, me NUIS(NIPT)J82916500U, me administrator Z. Endri Puka, duke përfshirë edhe aksione të cilat shoqëria
mund të bëhet aksionare. – Pasuria e sipëcituar vendoset në sekuestro deri në shlyerjen e
plotë të detyrimit. Depozitimi i Urdhrit, Nr.362 Regj., datë 03.03.2016, lëshuar nga
Përmbaruesi Gjyqësor Privat “ Neritan Çuko”, protokolluar nga QKR me Nr. 2467 Prot.,
datë 10.03.2016, ku është urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros mbi pasurinë e
luajtshme të shoqërisë “ALBPETROL SHA”, me NUIS (NIPT) - J82916500U, me
administrator Z.Endri Puka, në vlerën 100% të aksioneve të shoqërisë, të cilat janë aksionet
e tashme dhe të ardhshme të shoqërisë “ALBPETROL SHA”, me NUIS(NIPT)J82916500U, me administrator Z. Endri Puka, duke përfshirë edhe aksione të cilat shoqëria
mund të bëhet aksionare. – Pasuria e sipëcituar vendoset në sekuestro deri në shlyerjen e
plotë të detyrimit.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik
11/04/2016

Numri i ceshtjes: CN-632104-04-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhrit Nr.595-364 Prot., date 29.03.2016, leshuar
nga Shoqeria "Elite Bailiff's Office" sh.p.k, ku eshte urdheruar: "Vendosja e mases se
sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet e aktivitetit tregtar qe zoteron shoqeria
"Albpetrol" Sh.a me Nipt-J82916500U me qellim mostjetersimin e tij. Dokumentacioni do
te qendoje i bllokuar deri ne nje urdher te dyte.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

13/04/2016

Numri i ceshtjes: CN-643638-04-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit, Nr.646-371 Prot., datë 06.04.2016,
lëshuar nga Shoqëria “ELITE BAILIFF’S OFFICE” sh.p.k., protokolluar nga QKR me
Nr.3303 Prot., datë 06.04.2016, ku është urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros
konservative mbi kuotat/aksionet të aktivitetit tregtar që zotëron debitori, shoqëria:
“ALBPETROL” sha, me NUIS(NIPT) – J82916500U, me qëllim mostjetërsimin e tij.
Dokumentacioni do të qëndrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë.
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Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik
18/04/2016

Numri i ceshtjes: CN-648847-04-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: 1- Depozitimi i Urdhërit të Përmbaruesit Gjyqësor Privat
Altin Vako, me Nr.532 Prot., Nr.690 Dosje, datë 11.04.2016 ku është urdhëruar:
“Vendosja e mases se sekuestros conservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga
debitori, shoqeria ALBPETROL sh.a me NIPT- J82916500U. 2- Depozitimi i Urdhërit të
Përmbaruesit ELITE BAILIFF'S OFFICE , me Nr.674-372 Prot.,datë 11.04.2016 ku është
urdhëruar: “Vendosja e mases se sekuestros conservative mbi te gjitha aksionet e
zoteruara nga debitori, shoqeria ALBPETROL sh.a me NIPT- J82916500U me qellim
mostjetersimin e tyre. Dokumentacioni do te qendroje i bllokuar deri ne nje urdher te dyte
nga ana jone.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

19/04/2016

Numri i ceshtjes: CN-656797-04-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit, Nr.1200 Prot.,1047 Regj., datë
08.04.2016, lëshuar nga “ARDAEL” sh.p.k., ku është urdhëruar: Heqja e masës së
sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet e shoqërise “ALBPETROL” sha, me
NUIS(NIPT) – J82916500U, me administrator Z.Endri Puka.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

21/04/2016

Numri i ceshtjes: CN-662518-04-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i urdhrit Nr.248 Prot, datë 14.04.2016, protokolluar
nga QKB me Nr.3723 Prot, datë 18.04.2016, lëshuar nga Zyra Përmbarimore Private “Ina
Bajramaj", drejtuar QKB, ku ështe urdhëruar: Bllokimi i kapitalit si juridik të subjektit
debitor shoqëria “ALBPETROL” sh.a, me NIPT J82916500U, në kuadër të ekzekutimit të
detyrimit që rrjedh nga titulli ekzekutiv me objekt detyrimin në shumën në favor të
kreditorit Shkelqim Ahmet Besha.
Lista e Dokumenteve:
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Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik
28/04/2016

Numri i ceshtjes: CN-671565-04-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr. 1314–Prot, Nr.1047-Regj, datë
21.04.2016, lëshuar nga Zyra Përmbarimore private “ Ardel “ sh.p.k., protokulluar ne
Q.K.R me Nr.297, Datë 22.04.2016, ku është urdhëruar: Heqen e masës së sekuestros
konservative debitorin shoqeria, " ALBPETROL SHA " Shoqëri Aksionare, me NUIS
(NIPT) J82916500U, vendosur me urdhrin Nr. 1047 Regj., datë 08.04.2016.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

05/05/2016

Numri i ceshtjes: CN-679803-05-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.295 Prot, Nr.117Regj., datë
26.04.2016, protokolluar nga QKB me Nr. 622 Prot., date 29.04.2016 “Per lejimin e
kryerjes se veprimeve te caktuara”, lëshuar nga Shoqeria Permbarimore “ZIKE” sh.p.k., ku
është urdhëruar:Qendra Kombetare e Biznesit te lejoje perfaqesuesit e shoqerise Albpetrol
sh.a me NIPT-J82916500U te bejne te mundur kryerjen e atyre veprimeve qe nuk ndikojne
ne pasurine e debitorit. Sekuestroja konservative mbi kuotat ose aktivin e shoqerise te
vazhdoje te qendroje e bllokuar.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

10/05/2016

Numri i ceshtjes: CN-688156-05-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit Nr.671 Prot., datë 04.05.2016, lëshuar
nga Përmbaruesi Gjyqësor, “Altin Vako”, protokolluar nga QKB me Nr.824 Prot., datë
05.05.2016, ku është vendosur:1- Të vazhdoj dhe përcaktoj veprimet e mëtejshme
përmbarimore vetëm mbi këto objekte të sekuestros konservative. 2 -Lirimi nga sekuestro
konservative të gjitha aksionet e zotëruara nga debitori:a - Shoqëria “ALBPETROL”sha,
me NUIS (NIPT) J82916500U, të bllokuara me anë të shkresës Nr. Nr.532 Prot., datë
11.04.2016.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

23/05/2016

Numri i ceshtjes: CN-705974-05-16
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Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhrit Nr.1948 Regj. Nr.967 Prot., date
16.05.2016 protokolluar nga QKB me Nr.1355 Prot., date 1705.2016, leshuar nga Shoqeria
Permbarimore "Bailiff Services Albania" sh.p.k, ku eshte urdheruar: "Vendosja e mases se
sekuestros konservative vetem ne kuotat/ aksionet e pales debitore shoqeria "Albpetrol"
Sh.a me Nipt-J82916500U dhe lejimin e veprimeve te tjera qe mund te ndryshojne te
dhenat e regjistrit tregtar duke korrigjuar urdhrin e bere per sekuestro me shkresen Nr.242
Prot., date 02.02.2016.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik
25/05/2016

Numri i ceshtjes: CN-709958-05-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i shkreses Nr.1228 Prot., date 18.05.2016
protokolluar nga QKB me Nr.1524 Prot., date 19.05.2016, leshuar nga Shoqeria e
Permbarimit Privat "TDR GROUP" sh.p.k., ku eshte vendosur: "Zhbllokimi nga masa e
sekuestros konservative mbi aksionet e zoteruara nga shoqeria "Albpetrol" sh.a me NiptJ82916500U bllokuar sipas sekuestros koservative Nr.1260 Prot., date 11.05.2015 te
shoqerise Permbarimore Private "TDR GROUP" dhe depozitim i shkreses Nr.1229 Prot.,
date 18.05.2016 protokolluar nga QKB me Nr.1525 Prot., date 19.05.2016, leshuar nga
Shoqeria e Permbarimit Privat "TDR GROUP" sh.p.k., ku eshte vendosur: "Zhbllokimi nga
masa e sekuestros konservative mbi aksionet e zoteruara nga shoqeria "Albpetrol" sh.a me
Nipt-J82916500U bllokuar sipas sekuestros koservative Nr.1045 Prot., date 17.04.2015 te
shoqerise Permbarimore Private "TDR GROUP" .
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

01/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-786388-06-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdherit, Nr.261Regj., datë 14.06.2016, lëshuar
nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat “ Neritan Çuko”, protokolluar nga QKB me Nr. 3152
Prot., datë 21.06.2016, ku është urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros mbi pasurinë e
luajtshme të shoqërisë “ALBPETROL SHA”, me NUIS(NIPT) J82916500U, me
administrator Z.Endri Puka, në vlerën 100% të aksioneve të shoqërisë, të cilat janë aksionet
e tashme dhe të ardhshme të shoqërisë “ALBPETROL SHA”, me NUIS(NIPT)J82916500U, me administrator Z. Endri Puka, duke përfshirë edhe aksione të cilat shoqëria
mund të bëhet aksionare. – Pasuria e sipëcituar vendoset në sekuestro deri në shlyerjen e
plotë të detyrimit. Depozitimi i urdhrit Nr. 260 Regj. date 14.06.2016, leshuar nga
permbaruesi gjyqesor privat “Neritan Çuko”, protokolluar nga QKB me Nr. 3151 Prot.
date 21.06.2016, per vendosjen e mases se sekuestros mbi pasurine e luajtshme te
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shoqerise “Albpetrol” Sh.a me NUIS (NIPT) J82916500U, ne vleren prej 100% te
aksioneve te shoqerise, te cilat jane aksionet e tashme dhe te ardhshme te shoqerise
“Albpetrol” Sh.a, duke perfshire edhe aksionet ne te cilat shoqeria mund te hehet
aksionere. Pasuria e sipercituar te vendoset ne sekuestro deri ne shlyerjen e plote te
detyrimit. Depozitimi i urdhrit Nr. 254 Regj. date 31.05.2016, leshuar nga permbaruesi
gjyqesor privat “Neritan Çuko”, protokolluar nga QKB me Nr.2531 Prot. date 08.06.2016,
per vendosjen e mases se sekuestros mbi pasurine e luajtshme te shoqerise “Albpetrol”
Sh.a me NUIS (NIPT) J82916500U, ne vleren prej 100% te aksioneve te shoqerise, te cilat
jane aksionet e tashme dhe te ardhshme te shoqerise “Albpetrol” Sh.a, duke perfshire edhe
aksionet ne te cilat shoqeria mund te hehet aksionere. Pasuria e sipercituar te vendoset ne
sekuestro deri ne shlyerjen e plote te detyrimit.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik
11/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-789894-07-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr. 1286-372 Prot.,datë 29.06.2016,
protokolluar nga QKB me Nr.3638 Prot., date 30.06.2016, lëshuar nga Shoqeria
Permbarimore “Elite Bailiff’s Office” shpk , ku është urdhëruar: Heqjen e masës së
sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet e aktivitetit tregtar qe zoteron debitori
“Albpetrol” sha me Nuis (Nipt) J82916500U.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

12/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-809373-07-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Vendimit Nr.670 Prot., Nr. 619 Dosje, datë
04.05.2016, protokolluar nga QKB me Nr. 825 Prot., date 05.05.2016 "Për Percaktimin e
objektit te Sekuestros”, lëshuar nga Permbarues Privat "ALTIN VAKO", drejtuar QKB, ku
është vendosur: Te vazhdoj dhe percaktoj veprimet e metejshme permbarimore vetem mbi
keto objekte te sekuestros konservative. Te liroj nga sekuestro konservative te gjitha
aksionet e zoteruara nga debitori Shoqeria "Albpetrol" Sha, me NIPT J82916500U te
bllokuara me ane te shkreses Nr.227 Prot., date 23.02.2016, te Permbaruesit Gjyqesor
Privat Altin Vako.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik
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12/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-812723-07-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhrit Nr.57 Regj 319 Prot, date 06.06.2016
protokolluar nga QKB me Nr.2624 Prot., date 09.06.2016, leshuar nga permbaruesi
“Gazmor B Guri” ku eshte urdheruar: Vendosja e mases se sekuestros konservative ne
aktivet e pales debitore Shoqeria “Albpetrol”sh.a me nipt J82916500U.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

13/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-812756-07-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhrit Nr.1284-364 Prot, date 29.06.2016
protokolluar nga QKB me Nr.3640 Prot., date 30.06.2016, leshuar nga shoqeria
permbarimore “Elite Bailiff’s Office” shpk ku eshte urdheruar: Heqja e mases se
sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet e aktivitetit tregtar qe zoteron debitori
shoqeria “Albpetrol”sha. Nipti J82916500U.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

14/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-816348-07-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr. 57 Regj. 382 Prot. date 11.07.2016,
leshuar nga zyra permbarimore "Gazmor B Guri", protokolluar nga QKB me Nr. 4073
Prot. date 12.07.2016, per vendosjen e mases se sekuestros konservative, ne aktivet e pales
debitore, shoqeria "Albpetrol" Sh.a me NUIS (NIPT) J82916500U. Aktivet e mesiperme
do te qendrojne te sekuestruara deri ne nje urdherese te dyte.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

21/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-837400-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit vjetor 2010.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
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Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
26/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-837989-07-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit, Nr.355 Regj, datë : 14.07.2016,
protokolluar nga QKB, me Nr.4395 Prot, date: 19.07.2016, lëshuar nga studio
permbarimore “Neritan Çuko”, ku eshte urdheruar: Heqja e mases se sekuestros se vene
nga permbaruesi z.Neritan Çuko, mbi pasurin e luajtshme te shoqerise “ Albpetrol”sha, me
administrator z.Endri Puka.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

27/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-848868-07-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit, Nr. 259 Regj, datë : 14.06.2016,
protokolluar nga QKB, me Nr.3153 Prot, date: 21.06.2016, lëshuar nga studio
permbarimore “Neritan Çuko”, ku eshte urdheruar: Vendosja e mases se sekuestros se vene
nga permbaruesi z.Neritan Çuko, mbi pasurin e luajtshme te shoqerise “ Albpetrol”sha,
me NUIS (NIPT) J82916500U, Administrator z.Endri Puka, ne vleren 100% te aksioneve
te shoqerise , te cilat jane aksionet e tashme dhe te ardhme te shoqerise “ Albpetrol”sha,
me NUIS (NIPT) J82916500U dhe Administrator z.Endri Puka, duke perfishire edhe
aksionet ne te cilat shoqeria mund te behet aksionere. Pasuria e sipercituar te vendoset ne
sekuestro deri ne shlyerjen e plote te detyrimit.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

27/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-849537-07-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdherit Nr.1285-371 Prot, date 29.06.2016,
lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore "ELITE BAILIFF’S OFFICE" sh.p.k., protokolluar
nga QKB me Nr.3639 Prot., datë 30.06.2016, ku është urdhëruar: Heqja e masës së
sekuestros konservative mbi mbi kuotat/aksionet e shoqerise “Albpetrol”sh.a me NIPTJ82916500U.
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Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik
28/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-849562-07-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdherit Nr.1285-371 Prot, date 29.06.2016,
lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore "ELITE BAILIFF’S OFFICE" sh.p.k., protokolluar
nga QKB me Nr.3639 Prot., datë 30.06.2016, ku është urdhëruar: Heqja e masës së
sekuestros konservative mbi kuotat dhe aksionet e shoqerise “Albpetrol”sha me NIPTJ82916500U.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik
Numri i ceshtjes: CN-862094-08-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhrit Nr.5717 date 13.07.2015, ku eshte
urdheruar lirimi nga detyra si anetar i Keshillit Mbikqyres i z.Artur Metani.Depozitim i
Urdhrit Nr.398 date 21.08.2014, ku eshte urdheruar lirimi nga detyra si anetar i Keshillit
Mbikqyres i z.Ardit Kamberi dhe emerimi si anetar i ri i zj.Etleva Kondi.Depozitim i
Urdhrit Nr.527 date 20.01.2016, ku eshte urdheruar emerimi si anetar i Keshillit
Mbikqyres i zj.Alba Caroshi.Depozitim i aktit Nr.8974 Prot., date 23.11.2015, ku jane
caktuar si eksperte kontabel:1) Kristaq Ndini;2) Sabina Shytaj;3) Bujar Osmani;4) Sanie
Tafa;5) Eneida Rrahmani;6) Erion Saraci.Depozitim i aktit Nr.8974/1 Prot., date
21.12.2015, ku eksperti kontabel i autorizuar Sabina Shytja caktuar me shkresen Nr.8974,
adte 23.11.2015 zevendesohet me z.Altin Sulejmani.Depozitim i shkreses Nr.10632 Prot.,
date 01.07.2016, leshuar nga Shoqeria Permbarimore "Strati Bailiff's Service" sh.p.k, ku
eshte urdheruar revokimi i urdhrit te sekuestros konservative mbi aktivet e regjistruara me
Nr.16687 Prot., date 16.12.2015.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Etleva Kondi")
Nga data "21/08/2014"
Ne daten "21/08/2017"
eshte shtuar anetari:
("Alba Çaroshi")
Nga data "20/01/2016"
Ne daten "20/01/2019"
eshte larguar anetari:
("Artur Metani")
eshte larguar anetari:
("Ardit Kamberi")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:
eshte shtuar eksperti kontabel:
("Altin Sulejmani")
"21/12/2015"
eshte shtuar eksperti kontabel:
("Kristaq Ndini")

Nga data
Nga data
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"23/11/2015"
eshte shtuar eksperti kontabel:
"23/11/2015"
eshte shtuar eksperti kontabel:
"23/11/2015"
eshte shtuar eksperti kontabel:
"23/11/2015"

("Erjon Saraçi")
("Sanije Tafa")

Nga data
Nga data

("Bujar Osmani")

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)
Dokumenti i autorizimit
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
01/09/2016

Numri i ceshtjes: CN-909538-08-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhrit Nr.388 Regj. Nr.259 Regj. dhe Nr.383
Regj date 26.07.2016 protokolluar nga QKB me Nr.4934 Prot., Nr.4935 Prot., dhe Nr.4932
Prot., date 01.08.2016, leshuar nga Permbarues Gjyqesor Privat Neritan Çuko, ku eshte
urdheruar: "Heqja e mases se sekuestros se vene nga Permbaruesi Gjyqesor Privat
z.Neritan Çuko mbi pasurine e luajtshme te shoqerise "Albpetrol" sh.a me NiptJ82916500U me administrator z.Endri Puka ne vleren prej 100% te aksioneve te shoqerise.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

05/09/2016

Numri i ceshtjes: CN-912030-09-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhrit Nr.260 Regj., date 26.07.2016 leshuar nga
Permbarues Gjyqesor Privat Neritan Çuko, ku eshte urdheruar: Heqja e mases se
sekuestros, se vene nga Permbaruesi Gjyqesor Privat z.Neritan Çuko mbi pasurine e
luajtshme te shoqerise "ALBPETROL" sh.a, me NUIS (NIPT) - J82916500U, me
administrator z.Endri Puka ne vleren prej 100 % te aksioneve te shoqerise.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

06/09/2016

Numri i ceshtjes: CN-916805-09-16
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Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhërit Nr.261 Regj., datë 26.07.2016,
protokolluar nga QKB me Nr. 4936 Prot., date 01.08.2016 "Për Heqjen e Sekuestros
Konservative”, lëshuar nga Permbarues Gjyqesor Privat "Neritan Çuko", drejtuar QKB, ku
është urdhëruar: Heqja e masës sekuestro konservative se vene nga Permbarues Gjyqesor
Privat Z. Neritan Çuko mbi pasurine e luajtshme te shoqerise "ALBPETROL" SHA me
NIPT J81916500U, me Administrator Z. Endri Puka, ne vleren e 100% te aksioneve te
shoqerise.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik
28/09/2016

Numri i ceshtjes: CN-916843-09-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhrit Nr.2809, datë 11.04.2016, “Për Ndryshim
në Këshillin Mbikëqyrës”, ku është urdhëruar: -Lirimin nga detyra të anëtarit të këshillit
mbikëqyrës z.Andius Olldashi dhe znj.Alba Caroshi. -Emërimin si anëtar në këshillin
Mbikëqyrës të z. Ergys Ciriqi dhe z.Izet Shameti.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Izet Shameti")
Nga data "11/04/2016"
Ne daten "11/04/2019"
eshte shtuar anetari:
("Ergys Qirici")
Nga data "11/04/2016"
Ne daten "11/04/2019"
eshte larguar anetari:
("Alba Çaroshi")
eshte larguar anetari:
("Andius Olldashi")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Dokumenti i autorizimit

29/09/2016

Numri i ceshtjes: CN-954554-09-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdherit Nr. 1779/50802-16 Prot.,datë
31.08.2016, lëshuar nga "Kodra Bailiff Service" sh.p.k, ku ështe urdhëruar: Vendosja e
masës së sekuestros konservative ne kuotat e subjektit ALBPETROL SHA me NUIS
(NIPT) – J82916500U si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i tyre duke ndaluar
tjetersimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe moskryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund
te ndryshoje te dhenat e regjistrit tregtar. Dokumentacioni do te qendroje i bllokuar deri ne
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nje urdher te dyte.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik
29/09/2016

Numri i ceshtjes: CN-954766-09-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i urdhrit Nr.2441 Prot, Nr.899/1 Dosje, datë
09.09.2016, protokolluar nga QKB me Nr.7055 Prot, datë 13.09.2016, lëshuar nga Zyra
Përmbarimore Private “TDR Group", drejtuar QKB, ku ështe urdhëruar: Zhbllokimi nga
masa e sekuestros konservative menjëherë aksionet e zotëruara nga shoqëria
“ALBPETROL SHA “ me NIPT J82916500U bllokuar me shkresën Nr.1044 Prot, datë
17.04.2015, të Shoqërisë Përmbarimore Private “TDR Group”.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

29/09/2016

Numri i ceshtjes: CN-955044-09-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit, Nr.655 Prot., Nr.117 Regj., datë
16.09.2016,protokolluar nga QKB me Nr.7248 Prot., date 19.09.2016, lëshuar nga
Shoqëria “ZIKE” sh.p.k., ku është urdhëruar: - Heqja e sekuestros mbi kuotat/aksionet e
shoqërisë “ALBPETROL SHA " me Nipt-J82916500U te udheruar me shkrese Nr.495
Prot., date 18.06.2015.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

29/09/2016

Numri i ceshtjes: CN-955157-09-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i urdhrit Nr.248 Prot, datë 15.09.2016, protokolluar
nga QKB me Nr.7249 Prot, datë 19.09.2016, lëshuar nga Zyra Përmbarimore Private “Ina
Bajramaj", ku ështe urdhëruar: Heqja e mases se sekuestros te vendosur mbi aksionet e
pales debitore shoqëria “ALBPETROL” sh.a.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

29/09/2016

Numri i ceshtjes: CN-955344-09-16
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Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr.1982 Prot. date
16.09.2016,protokolluar nga QKB me Nr.7247 Prot., date 19.09.2016, leshuar nga shoqeria
permbarimore "Bailiff Services Albania" sh.p.k,ku eshte urdheruar: "Heqja e mases se
sekuestros konservative ne kuotat/aksionet e debitorit, te vendosur me shkresen Nr.242
Prot., date 02.02.2016, korrigjuar me shkresen Nr.967 Prot., date 16.05.2016 te shoqersie
permbarimore "Bailiff Services Albania" sh.p.k per debitorin shoqeria "Albpetrol" sh.a me
NUIS (NIPT) J82916500U.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik
03/10/2016

Numri i ceshtjes: CN-955691-09-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhrit Nr.5816, date 15.07.2016, "Per ndryshim
ne Keshillin Mbikeqyres", ku eshte urdheruar: Lirimin nga detyra te anetarit te keshillit
mbikeqyres te znj.Etleva Kondi. -Emerimin si anetar te keshillit mbikeqyres te z.Ermal
Elezi. Depozitim i Urdhrit, Nr.3242, date 25.04.2016, "Per ndryshim ne Keshillin
Mbikeqyres", ku eshte urdheruar: -Lirimin nga detyra te anetarit te keshillit mbikeqyres
z.Ardit Çollaku. -Emerimin si anetar ne keshillin mbikeqyres z.Andius Olldashi.
Depozitim i i Vendimit nr.24, date 27.09.2016, ku eshte vendosur: Rinovimin e mandatit te
z.Endri Puka ne detyren e administratorit te shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Endri Puka")
,
Kohëzgjatja ishte
("30/09/2016")
u be
("31/12/2016")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Andius Olldashi")
Nga data "25/04/2016"
Ne daten "25/04/2019"
eshte shtuar anetari:
("Ermal Elezi")
Nga data "15/07/2016"
Ne daten "15/07/2019"
eshte larguar anetari:
("Ardit Çollaku")
eshte larguar anetari:
("Etleva Kondi")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
Vendim i asamblese se pergjithshme
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04/10/2016

Numri i ceshtjes: CN-962636-10-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr. 1671/11-1199-15 Prot, date:
21.09.2016, protokolluar nga qkb me Nr. 7443, date: 22.09.2016, ku eshte urdheruar:
Qendra Kombetare e Biznesit te lejoje palen debitore “ Alb petrol”sha,me NUIS
J82916500U, te kryej veprimet e kufizuara si me poshte: Zmadhimin e kapitalit per vleren
1.700.000 leke sipas urdhrit nr. 560, date: 22.12.2014 te MZHETTS. Zvogelimi i kapitalit
per vleren 359.068.000 leke, sipas urdhrit nr. 55/1, date: 02.02.2016 te MZHETTS.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

05/10/2016

Numri i ceshtjes: CN-965416-10-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrave Nr.2595 Prot., Nr.917/1 Dosje, datë
30.09.2016, protokolluar nga QKB me Nr.7936 Prot., date 03.10.2016,lëshuar nga
Shoqëria Përmbarimore Gjyqësore Private “TDR GROUP” sh.p.k, ku është urdhëruar:
Zhbollokimi nga masa e sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga
debitori shoqeria “ALBPETROL” sh.a, pajisur me NUIS (NIPT) - J82916500U bllokuar
me shkresen Nr.1260 Prot., date 11.05.2015 te shoqerise Përmbarimore Gjyqësore Private
“TDR GROUP” sh.p.k.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

11/10/2016

Numri i ceshtjes: CN-966640-10-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdherit te MZHETTS dt. 05.05.2016, Nr. 550/3
per sistemimin e kapitalit te shoqerise, ku eshte vendosur: zmadhimi i kapitalit qe i perket
sistemimit te rezervave me kapitalin sipas urdherit dt. 22.12.2014, Nr. 560 te MZHETTS.
Depozitim i Raportit te Zmadhimit Kapitalit dt.10.12.2014.
Vlera e Kapitalit ishte
"13.360.997.000,00"
u be
"15.060.997.000,00"
Numri i Aksioneve ishte
"13.360.997,00"
u be
"15.060.997,00"
Capital_Paid_Value ishte
"13.360.997.000,00"
u be
"15.060.997.000,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe
Energjetikes")
, Vlera e Kontributit ishte
("13.360.997.000,00")
u be
("15.060.997.000,00")
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Kane ndryshuar te dhenat per
("Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe
Energjetikes")
, Numri i aksioneve ishte
("13.360.997,00")
u be
("15.060.997,00")
Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
Ndryshime te statutit apo aktit te themelimit
09/11/2016

Numri i ceshtjes: CN-027648-11-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrave, Nr. 1387 Prot, Nr. 787 Dosje, Nr. 1793
Prot, Nr. 789 Dosje, datë : 10.10.2016, protokolluar nga QKB, me Nr. 8243Prot,Nr. 8244
Prot, date: 11.10.2016, lëshuar nga studio permbarimore “Altin Vako”, ku eshte
urdheruar: Vendosja e sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara te
debitorit “ Albpetrol”sha, me NUIS J82916500U.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

09/11/2016

Numri i ceshtjes: CN-027668-11-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.1923/7 0831-16 Prot, datë 11.10.2016,
"Urdhër Për Vendosjen e Sekuestros Konservative", lëshuar nga shoqëria Përmbarimore
"Kodra Bailiff Service", ku është urdhëruar: Vendosjen e masës së sekuestros konservative
në aksionet, kuotat e subjektit "Albpetrol' sha me NIPT J82916500U si dhe mbi të drejtat
që rrjedhin nga zotërimi i këtyre aksioneve/kuotave duke ndaluar tjetërsimin dhe/ose
disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të
dhënat e regjistrit tregtar. Dokumentacioni do të qëndrojë i blllokuar deri në një urdhër të
dytë.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

10/11/2016

Numri i ceshtjes: CN-027706-11-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.1390 Prot, Nr. 788, datë 10.10.2016,
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"Per Venien e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Përmbarues Gjyqesor Altin Vako,
drejtuar QKB, ku është urdhëruar: Vendosjen e mases se sekuestros konservative mbi te
gjitha aksionet e zoteruara nga debitori shoqëria “ALBPETROL SHA”, me NIPT
J82916500U.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik
10/11/2016

Numri i ceshtjes: CN-027843-11-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdherit Nr. 1432 Prot, date 17.10.2016,
protokolluar nga QKB me Nr.8548 Prot., datë 17.10.2016 ; dhe Urdherit Nr.1512Prot,
date 04.11.2016, protokolluar nga QKB me Nr.9405 Prot, date 07.11.2016, lëshuar nga
Permbarues Z. Altin Vako , ku është urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros
konservative mbi e gjitha aksionet e shoqerise “ALBPETROL SHA” shpk me NIPTJ82916500U.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

10/11/2016

Numri i ceshtjes: CN-027900-11-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdherit Nr.1502 Prot, date 28.10.2016, lëshuar
nga permbarues Z. Altin Vako , protokolluar nga QKB me Nr.9091 Prot., datë 31.10.2016,
ku është urdhëruar: Çbllokimi i aksioneve apo kredive te shoqerise “ALBPETROL
SHA”me NIPTJ82916500U, te bllokuara me ane te shkreses Nr.1390 Prot, date
10.10.2016.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

10/11/2016

Numri i ceshtjes: CN-027970-11-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i shkreses, Nr. 1503 Prot, Nr. 787 Dosje, datë :
28.10.2016, protokolluar nga QKB, me Nr.9090 Prot, date: 31.10.2016, lëshuar nga
Permbarues Gjyqesor “Altin Vako”, ku eshte urdheruar: Zhbllokimi i aksioneve te
shoqerise “ALBPETROL SHA” me NIPT-J82916500U, te bllokuara me ane te shkreses
Nr.1387 Prot, date 10.10.2016 te permbaruesit gjyqesor Altin Vako.
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Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik
10/11/2016

Numri i ceshtjes: CN-028190-11-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit, Nr. 1501 Prot, Nr. 789 Dosje, datë :
28.10.2016, protokolluar nga QKB, me Nr. 9089 Prot, date: 31.10.2016, lëshuar nga studio
permbarimore “Altin Vako”, ku eshte urdheruar: Zhbllokimi i aksioneve apo kredive te
shoqerise “ Albpetrol”sha, me NUIS J82916500U, te bllokuar me ane te shkreses Nr. 1393
Prot, date: 10.10.2016.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

16/11/2016

Numri i ceshtjes: CN-035439-11-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdherit Nr. 1504 Prot, date 28.10.2016,
protokolluar nga QKB me Nr. 9092 Prot., datë 31.10.2016 , lëshuar nga Permbarues Z.
Altin Vako , ku është urdhëruar: Heqja e masës së sekuestros konservative mbi aksionet e
shoqerise “ALBPETROL SHA” shpk me NIPT-J82916500U., vendosur me ante te
shkreses Nr. 1432 Prot, date 17.10.2016.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

05/12/2016

Numri i ceshtjes: CN-057272-12-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.16714/29-1199-15 Prot, datë
02.12.2016, "Për lejimin e Kryerjes së veprimeve të kufizuara", lëshuar nga Shoqëria
Përmbarimore "Kodra Bailiff Service", ku është urdhëruar: Urdhëroj Qendrën Kombëtare
të Biznesit të lejojë palën debitore Albpetrol sh.a me NIPT J82916500U të kryej veprimin
e kufizuar si më poshtë: Zvogëlimin e kapitalit për vlerën sipas Urdhërit Nr.550/1 datë
02.02.2016 të MZHETES. Pas kryerjes së veprimeve të parashikuara në pikën 1 të këtij
urdhri të mos kryhen veprime të tjera pasi mbetet në fuqi Urdhri për vendosjen e
sekuestros konservative Nr.1600/5-1199-15 Prot, datë 16.12.2015.
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
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paguar)
14/12/2016

Numri i ceshtjes: CN-059951-12-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit te Ministrit, Nr. 550/3, date: 05.05.2016,
ku eshte urdheruar: Zvogelimi I kapitalit ne vleren 359 068 000 leke.Depozitimi i urdhrit
Nr. 550/1, date: 02.02.2016, ku eshte urdheruar: Emerimi i zj.Anita Pulaj per hartimin e
raportit te zvogelimit.Depozitimi i Raportit te Ekspertit, date: 11.04.2016.
Vlera e Kapitalit ishte
"15.060.997.000,00"
u be
"14.701.929.000,00"
Numri i Aksioneve ishte
"15.060.997,00"
u be
"14.701.929,00"
Capital_Paid_Value ishte
"15.060.997.000,00"
u be
"14.701.929.000,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe
Energjetikes")
, Vlera e Kontributit ishte
("15.060.997.000,00")
u be
("14.701.929.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe
Energjetikes")
, Numri i aksioneve ishte
("15.060.997,00")
u be
("14.701.929,00")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Akti i ekspertimit te ekspertit vleresues te licensuar per pagesen e kapitalit ne natyre
Vendim i asamblese se pergjithshme

16/12/2016

Numri i ceshtjes: CN-073769-12-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i fletores zyrtare ku percaktohet autoriteti publik,
qe perfaqeson shtetin si pronar te aksioneve te shoqerise "Albpetrol" sh.a.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
eshte shtuar ortaku:
("Ministria e Energjisë dhe Industrisë")
Numri
i aksioneve "14.701.929,00
Perqindja ne kapital "100,00"
Kontributi ne para "14.701.929.000,00
eshte larguar ortaku:
("Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe Energjetikes")
Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
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Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
21/12/2016

Numri i ceshtjes: CN-079195-12-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i urdhërit të- MEI, dt. 20.12.2016, Nr.424, për
ndryshimin e Anëtarëve të Këshillit Mbikqyrës.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Koli Bele")
Nga data "20/12/2016"
Ne daten "20/12/2019"
eshte shtuar anetari:
("Ilia Gjermani")
Nga data "20/12/2016"
Ne daten "20/12/2019"
eshte larguar anetari:
("Ergys Qirici")
eshte larguar anetari:
("Koli Bele")
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

27/12/2016

Numri i ceshtjes: CN-083551-12-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Vendimit te Keshillit Mbikqyres dt. 21.12.2016
për riemërim Administratori.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Endri Puka")
, Nga
Data ishte
("30/09/2013")
u be
("21/12/2016")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Endri Puka")
,
Kohëzgjatja ishte
("31/12/2016")
u be
("21/12/2019")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
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09/01/2017

Numri i ceshtjes: CN-098678-01-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdherit Nr. 1952 Prot, date 30.12.2016, lëshuar
nga Permbarues Gjyqesor Privat Altin Vako , ku është urdhëruar: Zhbllokimi i aksioneve
apo kredive te shoqerise “ALBPETROL SHA” shpk me NIPT-J82916500U, vendosur me
ane te shkreses Nr.1512 Prot, date 04.11.2016.”
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

11/01/2017

Numri i ceshtjes: CN-105023-01-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i bilancit 2015.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Raport Auditimi
Akti i Pageses e kundravajtjes administrative (nëse ka)
Dokumenti i autorizimit
Mandati i Pageses
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

20/01/2017

Numri i ceshtjes: CN-114055-01-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhërit të MEI -së dt. 10.01.2017, Nr.15, për
ndryshimin e Anëtarëve të Këshillit Mbikqyrës.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Gentian Këri")
Nga data "10/01/2017"
Ne daten "10/01/2020"
eshte larguar anetari:
("Izet Shameti")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit

03/02/2017

Numri i ceshtjes: CN-140503-02-17
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Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhrit Nr.227/3 Prot date 26.01.2017
protokolluar nga QKB me Nr. 1509Prot., date 01.02.2017, leshuar nga shoqeria
permbarimore “Justitia”shpk , ku eshte urdheruar : Vendosja e sekuestros konservative ne
aktivitetet e pales debitore Shoqeria ALBPETROL SHA me nipt J82916500U.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik
06/03/2017

Numri i ceshtjes: CN-182865-03-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhrit Nr.192 Prot date 28.2.2017, leshuar nga
permbaruesi Ilia Elezi, ku eshte urdheruar : Vendosja e sekuestros konservative ne kuotat
e pales debitore Shoqeria ALBPETROL SHA me nipt J82916500U.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

04/04/2017

Numri i ceshtjes: CN-193765-03-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.1447 Prot, datë 06.03.2017, ku është
urdhëruar: Riemërimi i Z.Dritan Spahiu në pozicionin Drejtor, në Drejtorinë e Politikave
dhe Zhvillimit të Hidrokarbureve si përfaqësues i Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë,
anëtar në Këshillin Mbikqyrës të shoqërisë 'Albpetrol sh.a". Depozitimi i Urdhrit Nr.448
Prot, datë 29.12.2016, ku është urdhëruar: Largimi i Z.Ermal Elezi nga detyra e anëtarit të
Këshillit Drejtues. Emërimin e Z.Stefanaq Koçollari si anëtar i Këshillit Drejtues.
Depozitimi i Vendimit të Këshillit Mbikqyrës, Nr.33, datë 21.12.2016, ku është vendosur:
Z.Koli Bele zgjidhet si Kryetar i Këshillit Mbikqyrës të shoqërisë. Depozitimi i Urdhrit
Nr.541/2 Prot, datë 01.03.2017, ku është urdhëruar: Z.Arqile Mishtaku emërohet si ekspert
kontabël i autorizuar. Depozitimi i Urdhrit Nr.541 Prot, datë 26.01.2017, ku është
urdhëruar: Emërimi i Z.Njazi Laze, Znj.Nexhmije Çela, Znj.Mimoza Ferzaj, Z.Kristaq
Ndini, Z.Sokol Toska si Ekspert Kontabël të Autorizuar.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Stefanaq Koçollari")
Nga data "29/12/2016"
Ne daten "29/12/2019"
eshte larguar anetari:
("Ermal Elezi")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Dritan Spahiu")
, Nga Data
ishte
("28/02/2014")
u be
("06/03/2017")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Dritan Spahiu")
,
Kohëzgjatja ishte
("28/02/2017")
u be
("06/03/2020")
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:
eshte shtuar eksperti kontabel:
("Arqile Mishtaku")
Nga data
"01/03/2017"
eshte shtuar eksperti kontabel:
("Mimoza Ferzaj")
Nga data
"26/01/2017"
Kane ndryshuar te dhenat per ekspertin kontabel:
("Kristaq Ndini")
Nga Data ishte
("23/11/2015")
u be
("26/01/2017")
Kane ndryshuar te dhenat per ekspertin kontabel:
("Nexhmije Çela")
, Nga Data ishte
("09/03/2012")
u be
("26/01/2017")
Kane ndryshuar te dhenat per ekspertin kontabel:
("Sokol Toska")
Nga Data ishte
("03/01/2013")
u be
("26/01/2017")
Kane ndryshuar te dhenat per ekspertin kontabel:
("Njazi Laze")
Nga Data ishte
("03/01/2013")
u be
("26/01/2017")

,

,
,

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
04/04/2017

Numri i ceshtjes: CN-222948-03-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdherit Nr.221 Prot, date 09.03.2017 ,
lëshuar nga permbarues Ilia Elezi
, protokolluar nga QKB me Nr.3699 Prot., datë
13.03.2017, ku është urdhëruar: Heqja e masës së sekuestros konservative ndaj kuotave
dhe aksioneve te shoqerise “ALBPETROL”sha me NIPT-J82916500U.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

18/04/2017

Numri i ceshtjes: CN-245864-04-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdherit Nr.364 Prot, date 12.04.2017 , lëshuar
nga shoqeria permbarimore KODRA BAILIFF SERVICE , protokolluar nga QKB me
Nr.5462 Prot., datë 13.04.2017 , ku është urdhëruar: Heqja e masës së sekuestros
konservative mbi vendosur mbi shoqerine “ALBPETROL”sha me NIPT-J82916500U.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik
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20/04/2017

Numri i ceshtjes: CN-248470-04-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdherit Nr. 889/5 0831-16 Prot, date
12.04.2017 , lëshuar nga shoqeria permbarimore KODRA BAILIFF SERVICE ,
protokolluar nga QKB me Nr.5463 Prot., datë 13.04.2017 , ku është urdhëruar: Heqja e
masës së sekuestros konservative mbi vendosur mbi shoqerine “ALBPETROL”sha me
NIPT-J82916500U.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

08/06/2017

Numri i ceshtjes: CN-323622-06-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Shkresës Nr.4250 Prot, datë 02.06.2017 së
Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së parë Vlorë, për ekzekutimin e vendimit (masë
sigurimi) nr.176, datë 02.06.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë. Depozitimi i
Urdhrit datë 02.06.2017 së Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së parë Vlorë, "Për
Ekzekutimin e vendimit penal të masës së sigurimit nr.176 vendimi, datë 02.06.2017", ku
është urdhëruar: Ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit nr.176, datë 02.06.2017 të
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, për personin nën hetimin, Endri Puka me detyrë
administrator i shoqërisë "Alpetrol" sha duke ngarkuar me ekzekutimin e këtij vendimi
organet përkatëse të kompanisë "Alpetrol" sha në zbatim të nenit 246/5 të K.Pr.Penale.
Depozitimi i Shkurtimit të Vendimit, Nr.176, datë 02.06.2017, të Gjykatës së Rrethit
Gjyqësor Vlorë, ku është vendosur: Caktimin ndaj shtetasit Endri Puka , me detyrë
administrator i shoqërisë "Albpetrol" sha, të masës së sigurimit personal me karakter
ndalues "Ndalimi i përkohshëm i ushtrimit të veprimtarive të caktuara profesionale ose
afariste" parashikuar nga neni 243 i K.Pr.Penale.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

28/06/2017

Numri i ceshtjes: CN-346576-06-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Vendimit Nr.540 Prot, datë 20.06.2017,
protokolluar nga QKB me Nr. 9159 Prot., date 21.06.2017 "Për kthimin e akteve pales
kreditore”, lëshuar nga Perfaqesues Privat "Altin Vako", drejtuar QKB, ku është urdhëruar:
Te zhbllokoje nga masa e sekuestros konservative aksionet apo kredite e zoteruara nga
Shoqeria "ALBPETROL" Sh.a me NIPT J82916500U, te bllokuara me ane te shkreses Nr.
227 Prot., date 23.02.2016 te Permbaruesit gjyqesor Altin Vako.
Lista e Dokumenteve:
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Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik
05/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-349342-06-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Dispozitivit te Vendimit Nr. 60-2017-1977, date
27.06.2017 te Gjykates se Apelit Vlore, ku eshte vendosur, ndryshimi i vendimit Nr. 176,
date 02.06.2017 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Vlore dhe rrezimin e kerkeses se
Prokurorise prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Vlore, si te pabazuar ne ligj.
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme

20/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-377245-07-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit Nr. 225 Regj.Them., Nr.220Vendimi
date 27.06.2017 te Gjykates se Apelit Vlore, ku eshte vendosur: Ndryshimin e vendimit
Nr. 176, date 02.06.2017 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Vlore dhe rrezimin e kerkeses se
Prokurorise prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Vlore, si te pabazuar ne ligj. Depozitimi i
Urdhrit Nr.266 date 03.07.2017 per ndryshimin e anetarit te Keshillit Mbikqyres,lirimin e
Z.Dritan Spahiu dhe eerimin e Znj. Enkelejda Peshkepia si anetare e Keshillit Mbikqyres.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Enkelejda Peshkepia")
"03/07/2017"
Ne daten "03/07/2020"
eshte larguar anetari:
("Dritan Spahiu")

Nga data

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
Transferim i kuotave te kapitalit
Dokumenti i autorizimit
23/10/2017

Numri i ceshtjes: CN-520833-10-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhrit Nr.5055/2 Prot., date 11.10.2017
protokolluar nga QKB me Nr. 14574Prot., date 16.10.2017, leshuar nga shoqeria
permbarimore “Justitia”shpk , ku eshte urdheruar : Heqja menjehere e mases se sekuestros
konservative ne aktivitetet e pales debitore shoqeria “ALBPETROL” sh.a., me nipt
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J82916500U.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik
05/01/2018

Numri i ceshtjes: CN-607355-12-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Kerkeses date 26.12.2017, ku eshte kerkuar:
Hapja e adresave dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Fier;
FIER;
Patos;
;
PATOS;
Qendra e
Transportit, Rruga Fier-Patos Km 7;
"
eshte Shtuar Adresa: "Berat;
KUÇOVE;
Kucove;
;
KUCOVE;
Qendra Mekanike e Naftes, Lagjja Llukan Prifti, Rruga "Naftetari";
"
eshte Shtuar Adresa: "Fier;
FIER;
Patos;
;
PATOS;
Qendra e
Emergjencave, Mjedisit te Naftes dhe Gazit, Rruga Fier-Patos Km 8;
"
eshte Shtuar Adresa: "Vlore;
VLORE;
;
Vllahine;
VLLAHINE;
Qendra e Prodhimit te Naftes Gorisht, Bashkia Selenice;
"
eshte Shtuar Adresa: "Fier;
FIER;
Patos;
;
PATOS;
Qendra e
Administrimit dhe Ruajtjes, Rruga Shetitorja Republika, Lagjja 29 Marsi;
"
eshte Shtuar Adresa: "Fier;
FIER;
Patos;
;
PATOS;
Qendra e
Administrimit te Shitjes se Naftes dhe Gazit, Lagjja 29 Marsi, Rr. Thoma Rrudha,
Ish Ndermarrja e Gazit, pas Poliklinikes;
"
eshte Shtuar Adresa: "Fier;
FIER;
Patos;
;
PATOS;
Qendra e
Prodhimit te Naftes, Rruga Fier-Patos Km 8;
"
eshte Shtuar Adresa: "Fier;
FIER;
Patos;
;
PATOS;
Qendra e
Sherbimeve Gjeofizike, Rruga Fier-Patos Km 7;
"
eshte Shtuar Adresa: "Fier;
FIER;
Patos;
;
PATOS;
Qendra e
Furnizimit dhe Sherbimeve Elektrike, Lagjja 29 Marsi, Rr. Thoma Rrudha, Prane
Poliklinikes;
"
eshte Shtuar Adresa: "Fier;
FIER;
Patos;
;
PATOS;
Qendra e
Furnizimit te Materialeve Teknike, Rruga Fier-Patos Km 8;
"
eshte Shtuar Adresa: "Berat;
KUÇOVE;
Kucove;
;
KUCOVE;
Qendra e Prodhimit te Naftes, Rruga Kristaq Lacka, Lagjja Nr. 2, Blloku 1 Maj;
"
eshte Shtuar Adresa: "Fier;
MALLAKASTER;
Ballsh;
;
BALLSH;
Qendra e Prodhimit te Naftes, Lagjja "Gllavenica", Rruga "Princi Boris";
"
Lista e Dokumenteve:
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Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
28/12/2017

Numri i ceshtjes: CN-609690-12-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Pasqyrave Financiare i Vitit 2016.
Lista e Dokumenteve:
Akti i Pageses e kundravajtjes administrative (nëse ka)
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Dokumenti i autorizimit
Raport Auditimi
Bilanci Kontabël
Mandati i Pageses

30/01/2018

Numri i ceshtjes: CN-648089-01-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Vendimit Nr.1, date 25.01.2018, ku eshte
vendosur lirimi nga detyra e administratorit z.Endri Puka dhe emerimi ne detyren e
administratorit te z.Kastriot Bejtaj.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Kastriot Bejtaj")
"25/01/2018"
Ne daten "25/01/2021"
eshte larguar administratori:
("Endri Puka")

Nga data

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)
07/02/2018

Numri i ceshtjes: CN-658687-02-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Kërkesës së Administratorit të Shoqërisë, datë
02.02.2018 ku është kërkuar: Hapja e një adrese dytësore.
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia Administrative Nr.5, Rruga "Deshmoret e 4 Shkurtit", Pallati Sky Tower,
Kati 7;
"
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
09/02/2018

Numri i ceshtjes: CN-662455-02-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të Këshillit Mbikqyrës të shoqërisë,
Nr.55, datë 29.09.2017, ku është vendosur: Emërimi i Z.Gentian Këri si Kryetar i Këshillit
Mbikqyrës të shoqërisë.
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

21/02/2018

Numri i ceshtjes: CN-672837-02-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i kerkeses date 12.02.2018 per hapje adrese
dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Fier;
FIER;
Fier;
;
FIER;
Sektori
N.R.F.I.SH, Lagjja 16 Prilli, Rruga Ismail Qemali;
"
eshte Shtuar Adresa: "Fier;
MALLAKASTER;
Ballsh;
;
BALLSH;
Dekantimi Kash, Vend Burimi Kash, Km 3;
"
eshte Shtuar Adresa: "Fier;
FIER;
Patos;
;
PATOS;
Dekantimi
Visoke, Rruga Patos-Ballsh Km 11, Lagjja Oficine e vjeter;
"
eshte Shtuar Adresa: "Berat;
KUÇOVE;
Kucove;
;
KUCOVE;
Pike shitje e Q.A.Sh.N.G, Rreth Tapi;
"
eshte Shtuar Adresa: "Fier;
MALLAKASTER;
Ballsh;
;
BALLSH;
Stacioni Usoje, Stacioni Usoje Km 1 per ne Bashkine Ballesh, Rruga per ne fshatin
Usoje;
"
eshte Shtuar Adresa: "Fier;
FIER;
Fier;
;
FIER;
Stacioni
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Zharrez, Rruga Nacionale Fier-Berat, Km 1 nga Njesia Administrative Zharrez;
"
eshte Shtuar Adresa: "Berat;
KUÇOVE;
Kucove;
;
KUCOVE;
Dekantimi Kucove, Rreth Tapi;
"
eshte Shtuar Adresa: "Vlore;
VLORE;
;
Vllahine;
VLLAHINE;
Stacioni Amonice, Fshati Mallkeq, Njesia Administrative Vllahine, Bashkia Selenicè;
"
eshte Shtuar Adresa: "Fier;
MALLAKASTER;
Ballsh;
;
BALLSH;
Stacioni Drenove, Stacioni Drenove, Km 5 nga Bashkia Ballesh (Cakran 17);
"
eshte Shtuar Adresa: "Fier;
FIER;
Patos;
;
PATOS;
Karburanti, Rruga Fier-Patos Km 7, Lagjja 29 Marsi;
"
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
06/04/2018

Numri i ceshtjes: CN-721316-03-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr.143Regj., Nr. 348 Prot., datë
27.03.2018, protokolluar nga QKB me Nr.3472 Prot., date 27.03.2018 lëshuar nga
Shoqëria Permbarimore “Real Bailiff Service” sh.p.k, ku është urdhëruar: Vendosjen e
sekuestros konservative mbi aktivet e pales debitore “Albpetrol” sh.a., me NUIS (NIPT) –
J82916500U, me qellim mostjetersimin e tyre si dhe mos kryerjen e cdo veprimi qe do te
sillte ndryshime ne regjistrin tregtar.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

16/04/2018

Numri i ceshtjes: CN-735115-04-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdherit Nr. 376 Prot., date 29.03.2018,
protokolluar nga QKB me Nr.3777 Prot., date 06.04.2018, lëshuar nga Zyra Permbarimore
E.G.BAILIFF SERVICE sh.p.k., ku ështe urdhëruar: Heqjen e mases se sekuestros
konservative mbi aksionet e zoteruara nga pala debitore shoqeria “ALBPETROL SHA”
sh.a., me Nuis (Nipt)- J82916500U.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik
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23/04/2018

Numri i ceshtjes: CN-747428-04-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdherit Nr. 631/1 Prot., date 12.03.2018,
protokolluar nga QKB me Nr.2859 Prot., date 13.03.2018, lëshuar nga Zyra Permbarimore
E.G.BAILIFF SERVICE sh.p.k., ku ështe urdhëruar: Vendosjen e mases se sekuestros
konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga pala debitore shoqeria “ALBPETROL
SHA” sh.a., me Nuis (Nipt)- J82916500U per ekzekutimin e Titullit Ekzekutiv, Vendim
gjyqesor Nr.20-2017-903/483, date 16.11.2017 te Gjykates se Apelit Gjirokaster e cila ka
ndryshuar pjeserisht Vendimin Gjyqesor Nr.23-2017-813(416), date 28.04.2017 te
Gjyakates se Rrethit Gjyqesor Sarande.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

30/04/2018

Numri i ceshtjes: CN-749701-04-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr.143Regj., Nr. 348/1 Prot., datë
17.04.2018, protokolluar nga QKB me Nr.4241 Prot., date 18.04.2018, lëshuar nga
Shoqëria Permbarimore “Real Bailiff Service” sh.p.k, ku është urdhëruar: Heqjen e
mases se sekuestros konservative, te vendosur me ane te shkreses Nr. 348Prot, date
27.03.2018, mbi aktivet e pales debitore “Albpetrol” sh.a., me NUIS (NIPT) –
J82916500U, me qellim mostjetersimin e tyre si dhe mos kryerjen e cdo veprimi qe do te
sillte ndryshime ne regjistrin tregtar.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

02/05/2018

Numri i ceshtjes: CN-764738-04-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.537/12-0802-16 Prot., date
23.04.2018, lëshuar nga Shoqeria Permbarimore “Kodra Bailiff Service”shpk,
protokolluar nga QKB me Nr.4606 Prot., date 24.04.2018 , ku është urdhëruar: Heqja e
mases se sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet e debitorit ” Albetrol” sha, me NUIS
(NIPT) – J82916500U.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

14/05/2018

Numri i ceshtjes: CN-778174-05-18
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Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhërit Nr.630/1Prot., 29.03.2018, lëshuar nga
Zyra Përmbarimore E.G Bailiff’s Services sh.p.k., ku është urdhëruar: Heqjen e mases së
sekuestros konservative mbi aksionet e zoteruara nga pala debitore, shoqeria
ALBPETROL Sh.a me Nuis( Nipt)- J82916500U.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik
05/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-839443-06-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i raportit te ekspertit per rritjen e kapitalit.
Depozitimi i vendimit te urdhrit te Ministrit Nr.497/4 date 10.04.2017 ku eshte vendosur:
Miratimi i raportit te ekspertit per rritjen e kapitalit.
Vlera e Kapitalit ishte
"14.701.929.000,00"
u be
"14.735.229.000,00"
Numri i Aksioneve ishte
"14.701.929,00"
u be
"14.735.229,00"
Capital_Paid_Value ishte
"14.701.929.000,00"
u be
"14.735.229.000,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ministria e Energjisë dhe Industrisë")
, Vlera e Kontributit ishte
("14.701.929.000,00")
u be
("14.735.229.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ministria e Energjisë dhe Industrisë")
, Numri i aksioneve ishte
("14.701.929,00")
u be
("14.735.229,00")
Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

04/12/2018

Numri i ceshtjes: CN-024718-12-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr. 57 Regj. 1570/1 Prot. date
31.10.2018, lëshuar nga Zyra Përmbarimore "Gazmor B Guri", protokolluar nga QKB me
Nr. 13539 Prot., datë 27.11.2018, ku është urdhëruar: Heqjen e masës së sekuestros
konservative, në aktivet e palës debitore, shoqëria "Albpetrol" Sh.a., me NUIS (Nipt) –
J82916500U, urdhëruar me shkresën Nr.57Regj., Nr.319Prot., datë 06.06.2016.
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Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik
08/03/2019

Numri i ceshtjes: CN-124558-03-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi urdhërit të MIE Nr.116, dt. 05.03.2019, ku vendosi
: Ndryshimin e Anëtarëve të Këshillit Mbikqyrës. Depozitimi Vendimit të Këshillit
Mbikqyrës dt.05.03.2019, ku vendosi : Ndryshimin e Administratorit të shoqerise.
E-Mail ishte
("")
u be
("redona.hadaj@albpetrol.al")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Dritan Spahiu")
"05/03/2019"
Ne daten "05/03/2022"
eshte larguar administratori:
("Kastriot Bejtaj")

Nga data

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Ilir Bejtja")
Nga data "05/03/2019"
Ne daten "05/03/2022"
eshte shtuar anetari:
("Evis Mamaj")
Nga data "05/03/2019"
Ne daten "05/03/2022"
eshte larguar anetari:
("Koli Bele")
eshte larguar anetari:
("Enkelejda Peshkepia")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
Dokumenti i autorizimit
07/03/2019

Numri i ceshtjes: CN-126367-03-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin 2017.
Lista e Dokumenteve:
Akti i Pageses e kundravajtjes administrative (nëse ka)
Mandati i Pageses
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
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Dokumenti i autorizimit
09/04/2019

Numri i ceshtjes: CN-159451-04-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhërit Nr.3735 Prot., Nr.154, datë 02.04.22019
ku është urdhëruar: Lirimi nga detyra i anëtarit të Këshillit Mbikqyrës z.Ilir Bejtja dhe
emërimi i z.Evis Berberi.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Evis Berberi")
Nga data "02/04/2019"
Ne daten "02/04/2022"
eshte larguar anetari:
("Ilir Bejtja")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

11/09/2019

Numri i ceshtjes: CN-331866-09-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.3817 Prot, datë 03.09.2019,
protokolluar ne QKB me Nr. 11580 Prot datë 09.09.2019 të shoqërisë përmbarimore E.G
BAILIFF SERVICE, ku është urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi
të githa aksionet e zotëruara nga pala debitore Shoqëria “ALPETROL”sha me Nipt
J82916500U për ekzekutimin e titullit ekzekutiv Vendim Përfundimtar 000159-5 datë
28.02.2019 të Inspektoriatit Shtetëror Shëndetësor Qarku Fier.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

30/09/2019

Numri i ceshtjes: CN-347306-09-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i urdhrit Nr.extra.Prot, datë 19.09.2019,
protokolluar nga QKB me Nr.12187 Prot, datë 23.09.2019, lëshuar nga Zyra Përmbarimore
Private “Ina Bajramaj", ku ështe urdhëruar: Heqja e mases se sekuestros te vendosur mbi
kapitalet ne pronesi te debitorit shoqëria “ALBPETROL” sh.a. me Nipt J82916500U.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik
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03/10/2019

Numri i ceshtjes: CN-355759-10-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhërit Nr. 5041 Prot., datë 23.09.2019,
protokolluar nga QKB me Nr.12442 Prot., datë 30.09.2019 lëshuar nga Zyra Përmbarimore
E.G.BAILIFF SERVICE sh.p.k., ku ështe urdhëruar: Heqjen e masës së sekuestros
konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga pala debitore shoqëria “ALBPETROL
SHA” sh.a., me Nuis (Nipt)- J82916500U, të vendosur me Urdhërin Nr. 3817 Prot., datë
03.09.2019.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

04/10/2019

Numri i ceshtjes: CN-355882-10-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin 2018.
Lista e Dokumenteve:
Miratimi PF 2018 MIE.pdf
Raporti jo financiar 2018.pdf
PASH sipas natyres.xlsx
Raporti jo financiar 2018.pdf
Pasqyra ndryshimit te kapitalit2018.xlsx
Raport i ecurise se veprimtarise 2018.pdf
Pasqyra pozic.financiar 2018.xlsx
Drejtimi i brendshem 2018.pdf
QKB Shenimet PF 2018 .pdf
PF 2018+ALBPETROL SHA-.pdf
QKB pagesa per PF 2018.pdf
Pasqyra fluksit te parase(metoda indirekte)2018.xlsx

04/10/2019

Numri i ceshtjes: CN-357490-10-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit Nr.22 date 30.09.2019, per lirimin nga
detyra e administratorit Z. Dritan Spahiu. Depozitimi i Vendimit Nr.23 date 30.09.2019,
per emërimin e administratorit Zj. Eriola Muka.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Erjola Muka")
"30/09/2019"
Ne daten "30/09/2022"

Nga data
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eshte larguar administratori:

("Dritan Spahiu")

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
09/10/2019

Numri i ceshtjes: CN-362500-10-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i aktit 04.10.2019 për riemërimin e anëtarit të
Këshillit Mbukqyrës.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Andius Olldashi")
, Nga
Data ishte
("25/04/2016")
u be
("04/10/2019")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Andius Olldashi")
,
Kohëzgjatja ishte
("25/04/2019")
u be
("04/10/2022")
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)

11/10/2019

Numri i ceshtjes: CN-364066-10-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhërit Nr.52 Regj., datë 30.09.2019,
protokolluar nga QKB me Nr.12719 Prot., datë 07.10.2019, lëshuar nga Përmbaruesja
Gjyqësore Private ARDIANA GJOKA, ku është urdhëruar: Heqja e masës së sekuestros
konservative mbi aksionet e shoqërisë “ALBPETROL SHA” sh.a., me Nuis (Nipt)J82916500U. Depozitimi i Urdhërit Nr.65 Dosje., datë 20.06.2013, protokolluar nga QKB
me Nr.12734 Prot., datë 07.10.2019, lëshuar nga Shërbimi Përmbarimor “AB” SH.P.K., ku
është urdhëruar: Heqja e masës së sekuestros konservative mbi aksionet e shoqërisë
“ALBPETROL SHA” sh.a., me Nuis (Nipt)- J82916500U, pasi dosja është ekzekutuar
tërësisht.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik
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22/10/2019

Numri i ceshtjes: CN-368097-10-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit Nr.9 date 07.06.2018, per ndryshim në
Këshillin Mbikëqyres.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Gledian Llatja")
Nga data "07/06/2018"
Ne daten "07/06/2021"
eshte larguar anetari:
("Gentian Këri")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

21/11/2019

Numri i ceshtjes: CN-412364-11-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit, Nr.1200 Prot. 1047 Regj.,, datë
08.04.2016, lëshuar nga Shoqëria “Ardael” SHPK., protokolluar nga QKB me Nr. 13803
Prot., datë 31.10.2019, ku është urdhëruar: Heqja e masës së sekuestros konservative në
emër të debitorit shoqërisë "Albpetrol" SHA me NUIS(NIPT) J82916500U.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

22/11/2019

Numri i ceshtjes: CN-415216-11-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.65/17 Prot., Nr. Dosje 65, datë
20.06.2019, protokolluar nga QKB me Nr.11734Prot., datë 07.10.2019, lëshuar nga
Shoqëria Përmbarimore “Sherbimi Permbarimor AB” shpk, ku është urdhëruar: Heqjen e
masës së sekuestros konservative te vendosura mbi aksionet e debitorit “Albetrol ” sha,
me NIPT J82916500U.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

14/01/2020

Numri i ceshtjes: CN-450461-01-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhërit Nr.33/2 Prot., Nr.1383/1 Dosje., datë
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09.01.2020, protokolluar nga QKB me Nr.278 Prot., datë 10.01.2020, lëshuar nga
Shërbimi Përmbarimor Privat “TDR Group” sh.p.k., ku është urdhëruar: Vendosja e masës
së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet zotëruara nga debitori shoqëria
“ALBPETROL SHA” sh.a., me Nuis (Nipt)- J82916500U, në masën e aksioneve prej
4.832.303 (katër milion e tetëqind e tridhjetë e dy mijë e treqind e tre) lekë.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik
29/01/2020

Numri i ceshtjes: CN-459180-01-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhërit Nr.120 Prot., Nr.1388/1 Dosje., datë
22.01.2020, protokolluar nga QKB me Nr.1005 Prot., datë 23.01.2020, lëshuar nga
Shërbimi Përmbarimor Privat “TDR Group” sh.p.k., ku është urdhëruar: Të bëjë
zhbllokimin e aksioneve te zotëruara nga debitori shoqëria “ALBPETROL SHA” sh.a., me
Nuis (Nipt)- J82916500U, te bllokuara me shkresen Nr.33/2 Prot., datë 09.01.2020, të
Shërbimit Përmbarimor Privat “TDR Group” sh.p.k.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

09/03/2020

Numri i ceshtjes: CN-480214-03-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.12/2 Prot, datë 20.06.2019, ku është
urdhëruar: Riemërimi i Z.Evis Berberi si Kryetar i Këshillit Mbiqkyrës. Depozitimi i
Urdhrit Nr.223, datë 29.05.2019, ku është urdhëruar: Lirimin nga detyra e anëtarit të
Këshillit Mbikqyrës, Z.Gledian Llatja. Emërimin e Znj.Laureta Omeri si anëtare e re e
Këshillit Mbikqyrës. Depozitimi i Urdhrit Nr.426, datë 14.11.2019, ku është urdhëruar:
Lirimin nga detyra e anëtarit të Këshillit Mbikqyrës, Z.Andius Olldashi. Emërimin e
Znj.Arta Gurabardhi si anëtare e re e Këshillit Mbikqyrës.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Arta Gurabardhi")
Nga data "14/11/2019"
Ne daten "14/11/2022"
eshte shtuar anetari:
("Laureta Omeri")
Nga data "29/05/2019"
Ne daten "29/05/2022"
eshte larguar anetari:
("Gledian Llatja")
eshte larguar anetari:
("Andius Olldashi")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Evis Berberi")
, Nga Data
ishte
("02/04/2019")
u be
("20/06/2019")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Evis Berberi")
,
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Kohëzgjatja ishte
("02/04/2022")
u be
("20/06/2022")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Evis Berberi")
, Koment
ishte
("")
u be
("Kryetar")
Lista e Dokumenteve:
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)
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
06/05/2020

Numri i ceshtjes: CN-495448-04-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 09.04.2020 ku eshte vendosur:
Riemerimi i Z. Ilia Gjermani si antar i keshllit mbikqyres. Depozitimi i vendimit te
antareve te Keshillit Mbikqyres, date 27.04.2020 ku eshte vendosur: Emerimi i
administratorit te shoqerise Z.Genti Gazheli.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Genti Gazheli")
"27/04/2020"
Ne daten "27/04/2023"
eshte larguar administratori:
("Erjola Muka")

Nga data

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Ilia Gjermani")
, Nga Data
ishte
("20/12/2016")
u be
("09/04/2020")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Ilia Gjermani")
,
Kohëzgjatja ishte
("20/12/2019")
u be
("09/04/2023")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
02/10/2020

Numri i ceshtjes: CN-597782-10-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i akteve per ndryshim administratori.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Baftjar Zeqaj")

Nga data
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"28/09/2020"
Ne daten "28/09/2023"
eshte larguar administratori:
("Genti Gazheli")
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
02/10/2020

Numri i ceshtjes: CN-598944-10-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i urdhrit Nr.3095 Prot. Nr.Dosje 42, date
01.10.2020 leshuar nga shoqeria përmbaruese private "E P S A" SHPK, per bllokimin e
aksioneve dhe e të drejtave që rrjedhin nga zotërimi I kuotave/aksioneve të zotëruara prej
debitorit: Shoqëria “ALBPETROL” SHA me NIPT J82916500U.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

03/11/2020

Numri i ceshtjes: CN-612112-10-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i urdhrit Nr.3396 Prot. 42 Dosje dt, 22.10.2020,
lëshuar nga shoqëria përmbaruese "EPSA", protokolluar nga QKB me Nr. 9672 Prot., datë
27.10.2020, ku është urdhëruar: Heqja e sekuestros mbi kuotat/aksionet për debitorin
"ALBPETROL" SHA me NUIS (NIPT)-J82916500U, vendosur me shkresën Nr.3095 Prot,
date 01.10.2020.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

02/12/2020

Numri i ceshtjes: CN-626566-12-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhrit nr. 701Regj datë 16.112020, lëshuar nga
me Përmbarues Gjyqësor Privat Neritan Çuko protokolluar nga QKB me nr. 70542Prot.,
datë 20.11.2020, ku është urdhëruar QKB për: “Vendosjen e masës së sekuestros mbi
pasuritë e luajtshme të vlerës prej 100% të aksioneve në pronësi të personit fizik
“ALBPETROL SHA” me NIPT J82916500U me qëllim shlyerjen e detyrimit kundrejt
palës kreditore duke përfshirë edhe aksionet në të cilat debitori mund të bëhet aksionar.”.
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Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik
07/12/2020

Numri i ceshtjes: CN-628420-12-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr. 693 Regj., date 27.11.2020, leshuar
nga permbaruesi gjyqesor privat Neritan Çuko, per vendosjen e mases se sekuestros, mnbi
pasurine e luajtshme i vleres prej 100 % te aksioneve te tashme dhe te ardhshme ne pronesi
te shoqerise Albpetrol SHA me NUIS (NIPT) J82916500U, me administrator z. Baftjar
Zeqaj, duke perfshire edhe aksionet ne te cilat shoqeria mund te behet aksionare si dhe me
qellim shlyerjen e detyrimit kundrejt pales kreditore, pales debitore nuk i lejohet te kryeje
asnje veprim juridik prane QKB. Pasuria e sipercituar te vendoset ne sekuestro deri ne
shlyerjen e plote te detyrimit. Depozitimi i Urdhrit Nr. 703 Regj., date 26.11.2020, leshuar
nga permbaruesi gjyqesor Neritan Çuko, vendosjen e mases se sekuestros, mbi pasurine e
luajtshme i vleres prej 100 % te aksioneve te tashme dhe te ardhshme ne pronesi te
shoqerise Albetrol SHA me NUIS (NIPT) J82916500U, me administrator z. Baftjar Zeqaj,
duke perfshire si dhe me qellim shlyerjen e detyrimit kundrejt pales kreditore, pales
debitore nuk i lejohet te kryejen asnje veprim juridik prane QKB
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

01/02/2021

Numri i ceshtjes: CN-651388-01-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit, Nr.701 Regj.., datë 20.01.2021, lëshuar
nga Zyra Përmbarimore e Z. Neritan Çuko, protokolluar nga QKB, me Nr.793 Prot., datë
26.01.2021, ku është urdhëruar: Heqja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat e
subjektit “Albpetrol”, SHA, me NUIS(NIPT) – J82916500U me administrator Z. Baftjar
Zeqaj.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

13/02/2021

Numri i ceshtjes: CN-656441-02-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhrit Nr.261Prot , Nr. 248-20 Regj date
02.02..2021 protokolluar nga QKB me Nr.1233Prot., date 04.02.2021, leshuar nga
Sherbimi Permbarimor “ASTREA”, ku eshte urdheruar: Vendosjen e mases se sekuestros
konservative, mbi aktivet e debitorit si me poshte: Shoqeria “AlbPetrol” SHA, me Nipt
J82916500U.
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Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik
25/03/2021

Numri i ceshtjes: CN-675106-03-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.442/5 prot., datë 12.03.2021, lëshuar
nga Përmbaruesi Kozeta Caka, ku është urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros
konservative në kuotat qe zoteron debitori shoqeria "Albpetrol" sh.a me Nipt J82916500U.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

Datë

:27/03/2021
__________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)
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