EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË
DHËNAT E SUBJEKTIT “SHOQËRI AKSIONARE”
GJENDJA E REGJISTRIMIT
1. Numri unik i identifikimit të subjektit K81706017T
(NUIS)
2. Data e Regjistrimit
06/05/2008
3. Emri i Subjektit

PETROL ALBA

4. Forma ligjore

Shoqëri Aksionare

5. Data e themelimit

29/04/2008

6. Kohëzgjatja

Nga: 29/04/2008

Deri:

7. Zyra qëndrore e shoqërisë në Shqipëri

Tirane Tirane TIRANE Njësia Bashkiake Nr.7, Rruga e
''Kavajës'', Godinë e Ndërmarrjes ''Industriale Nr.1''

8. Kapitali

2.651.973.000,00

9. Vlera e kapitalit të shlyer:

2651973000.0000

10. Numri i aksioneve:

2.651.973,00

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

13. Sistemi i administrimit

Magazinimi, tregtim me shumice dhe pakice i karburanteve dhe
nenprodukteve te tyre etj.
me një nivel
me dy nivele

14. Administratori/ët

Shkëlzen Matoshi

12. Objekti i aktivitetit:

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

Nga : 08/04/2011

Deri :

1

ka).
16. Likuidator/ët
16.1 Afati i emërimit
17.
15.1Kufizimet e kompetencave (nëse ka).
18. Anëtarët
e
Këshillit
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a
me dy nivele)
18.1 Kryetar/anëtar
18.2 Afati i emërimit
19. Anëtar i Pavarur
19.1 Përfaqesues i Punëmarrësve
19.2 Kushtet e pjesëmarrjes
20. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
21. Anëtarët
e
Këshillit
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a
me dy nivele)
21.1 Kryetar/anëtar
21.2 Afati i emërimit
22. Anëtar i Pavarur
22.1 Përfaqesues i Punëmarrësve
22.2 Kushtet e pjesëmarrjes
23. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
24. Anëtarët
e
Këshillit
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a
me dy nivele)
24.1 Kryetar/anëtar
24.2 Afati i emërimit
25. Anëtar i Pavarur
25.1 Përfaqesues i Punëmarrësve
25.2 Kushtet e pjesëmarrjes
26. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
27. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
27.1 Afati i emërimit
28. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
28.1 Afati i emërimit
29. Aksionarët

Gentian Dalipaj
Nga : 29/07/2016

Deri :

Gentian Dalipaj
Elona Bedalli
Anetar
Nga : 22/09/2020

Deri : 22/09/2023

Po
Jo

Irma Droboniku
Anetar
Nga : 07/06/2019

Deri : 07/06/2021

Jo
Jo

Irma Shkrepa
Kryetar
Nga : 04/12/2020

Deri : 04/12/2023

Po
Jo

Anita Pulaj
Nga : 29/04/2008
Deri :
Aida Maloku
Nga : 29/04/2008
Deri :
Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe Energjetikes

29.1 Numri i Aksioneve
2

Me te drejte vote
Pa te drejte vote

: 2651973.0000
:

29.2 Përqindja e pjesëmarrjes
30. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

100,00
Fier Karbunare KARBUNARE Komuna Karbunare
Korce Pogradec POGRADEC Lagjia 1
Vlore Sarande SARANDE Ura e Gajtarit
Tirane Tirane TIRANE Autostrada Tirane-Durres, Km 2
Elbasan Elbasan ELBASAN Lagjia 5 Maji
Gjirokaster Cepo MASHKULLORE Komuna Cepo, Fshati
Mashkullore
Lezhe Mamurras GJORM Komuna Mamurras, Fshati
Gjorme

31. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Telefon: 0692054955

32. Statusi:

Shoqeri ne Likuidim e Siper

Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
Aplikim per regjistrimin fillestar te shoqerise anonime
Dokumenti i autorizimit
Akti i themelimit
Regjistrimi Fillestar: CN-137642-05-08

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
10/06/2008

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-144169-06-08
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Korce;
POGRADEC;
Pogradec;
;
POGRADEC;
Lagjia 1;
"
eshte Shtuar Adresa: "Fier;
LUSHNJE;
;
Karbunare;
KARBUNARE;
Komuna Karbunare;
"
eshte Shtuar Adresa: "Gjirokaster;
GJIROKASTER;
;
Cepo;
MASHKULLORE;
Komuna Cepo, Fshati Mashkullore;
"
eshte Shtuar Adresa: "Vlore;
SARANDE;
Sarande;
;
SARANDE;
Ura e Gajtarit;
"
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Autostrada Tirane-Durres, Km 2;
"
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eshte Shtuar Adresa: "Lezhe;
LAC;
Mamurras;
;
Komuna Mamurras, Fshati Gjorme;
"
eshte Shtuar Adresa: "Elbasan;
ELBASAN;
Elbasan;
Lagjia 5 Maji;
"

GJORM;
;

ELBASAN;

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
30/07/2008

Numri i ceshtjes: CN-157777-07-08
Vlera e Kapitalit ishte
"1.166.768.000,00"
u be
"1.172.521.100,00"
Numri i Aksioneve ishte
"1.166.768,00"
u be
"1.172.521,00"
Capital_Paid_Value ishte
"1.166.768.000,00"
u be
"1.172.521.100,00"
Telefon ishte
("")
u be
("0692054955")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe
Energjetikes")
, Vlera e Kontributit ishte
("1.166.768.000,00")
u be
("1.172.521.100,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe
Energjetikes")
, Numri i aksioneve ishte
("1.166.768,00")
u be
("1.172.521,00")
Lista e Dokumenteve:
Akti i ekspertimit te ekspertit vleresues te licensuar per pagesen e kapitalit ne natyre
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
Dokumenti i autorizimit

05/08/2008

Numri i ceshtjes: CN-161027-08-08
Vlera e Kapitalit ishte
"1.172.521.100,00"
u be
"1.291.071.000,00"
Numri i Aksioneve ishte
"1.172.521,00"
u be
"1.291.071,00"
Capital_Paid_Value ishte
"1.172.521.100,00"
u be
"1.291.071.000,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe
Energjetikes")
, Vlera e Kontributit ishte
("1.172.521.100,00")
u be
("1.291.071.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe
Energjetikes")
, Numri i aksioneve ishte
("1.172.521,00")
u be
("1.291.071,00")
Lista e Dokumenteve:
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
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Dokumenti i autorizimit
Akti i ekspertimit te ekspertit vleresues te licensuar per pagesen e kapitalit ne natyre
21/07/2009

Numri i ceshtjes: CN-274249-07-09
Vlera e Kapitalit ishte
"1.291.071.000,00"
u be
"1.274.204.000,00"
Numri i Aksioneve ishte
"1.291.071,00"
u be
"1.274.204,00"
Capital_Paid_Value ishte
"1.291.071.000,00"
u be
"1.274.204.000,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe
Energjetikes")
, Vlera e Kontributit ishte
("1.291.071.000,00")
u be
("1.274.204.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe
Energjetikes")
, Numri i aksioneve ishte
("1.291.071,00")
u be
("1.274.204,00")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

07/08/2009

Numri i ceshtjes: CN-276992-07-09
Vlera e Kapitalit ishte
"1.274.204.000,00"
u be
"1.144.043.000,00"
Numri i Aksioneve ishte
"1.274.204,00"
u be
"1.144.043,00"
Capital_Paid_Value ishte
"1.274.204.000,00"
u be
"1.144.043.000,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe
Energjetikes")
, Vlera e Kontributit ishte
("1.274.204.000,00")
u be
("1.144.043.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe
Energjetikes")
, Numri i aksioneve ishte
("1.274.204,00")
u be
("1.144.043,00")
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

01/09/2009

Numri i ceshtjes: CN-285148-08-09
Vlera e Kapitalit ishte
"1.144.043.000,00"
u be
"1.132.601.000,00"
Numri i Aksioneve ishte
"1.144.043,00"
u be
"1.132.601,00"
Capital_Paid_Value ishte
"1.144.043.000,00"
u be
"1.132.601.000,00"
Koment ishte
("")
u be
("Ne baze te Urdherit Nr. 791 date 22-102008 eshte caktuar si eksperte per zvogelimin e kapitalit Znj. Violeta Haloçi.")
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe
Energjetikes")
, Vlera e Kontributit ishte
("1.144.043.000,00")
u be
("1.132.601.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe
Energjetikes")
, Numri i aksioneve ishte
("1.144.043,00")
u be
("1.132.601,00")
Lista e Dokumenteve:
Akti i ekspertimit te ekspertit vleresues te licensuar per pagesen e kapitalit ne natyre
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
24/09/2009

Numri i ceshtjes: CN-291527-09-09
Vlera e Kapitalit ishte
"1.132.601.000,00"
u be
"1.123.270.000,00"
Numri i Aksioneve ishte
"1.132.601,00"
u be
"1.123.270,00"
Capital_Paid_Value ishte
"1.132.601.000,00"
u be
"1.123.270.000,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe
Energjetikes")
, Vlera e Kontributit ishte
("1.132.601.000,00")
u be
("1.123.270.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe
Energjetikes")
, Numri i aksioneve ishte
("1.132.601,00")
u be
("1.123.270,00")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Akti i ekspertimit te ekspertit vleresues te licensuar per pagesen e kapitalit ne natyre

09/12/2009

Numri i ceshtjes: CN-319575-12-09
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Eduard Alku")
"17/11/2009"
Ne daten "17/11/2012"
eshte larguar administratori:
("Adrian Kokalari")

Nga data

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Gjergji Kosta")
Nga data "17/11/2009"
Ne daten "17/11/2012"
eshte shtuar anetari:
("Ertrit Sofroni")
Nga data "29/04/2008"
Ne daten "29/04/2012"
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eshte larguar anetari:

("Fatos Manastirliu")

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
28/04/2011

Numri i ceshtjes: CN-536781-04-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdherit Nr. 793 date 29..92008 Per Ndryshimin
ne Keshillin Mbikqyres.Depozitimi i urdherit Nr.465, date 26.6.2010 per ndryshimin ne
keshillin mbikqyres. Depozitimimi i Urdherit Nr. 651 date 30.09.2010 Per Ndryshimin ne
Keshillin Mbikqyres.Depozitimi i urdherit Nr. 697, date 20.10.2010 Per Ndryshimin ne
Keshilin Mbikeqyres.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Stefanaq Koçollari")
Nga data "29/04/2008"
Ne daten "29/04/2012"
eshte shtuar anetari:
("Eltjon Halimi")
Nga data "21/06/2010"
eshte shtuar anetari:
("Helidon Bushati")
Nga data "29/09/2008"
eshte shtuar anetari:
("Ervin Lami")
Nga data "20/10/2010"
eshte larguar anetari:
("Stefanaq Koçollari")
eshte larguar anetari:
("Gjergji Kosta")
eshte larguar anetari:
("Ertrit Sofroni")
eshte larguar anetari:
("Durim Kraja")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Dokumenti i autorizimit

28/04/2011

Numri i ceshtjes: CN-544751-04-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr. 338. date 10.04.2009 "Per Ndryshimin
ne Keshillin Mbikeqyres". Depozitimi i Urdhrit 827 date 30.11.2010 per Ndryshim ne
Keshillin Mbikqyres.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Julja Mata")
Nga data "30/11/2010"
eshte shtuar anetari:
("Fatmir Isufaj")
Nga data "30/11/2010"
eshte shtuar anetari:
("Mimoza Vokshi")
Nga data "10/04/2009"
eshte larguar anetari:
("Stefanaq Koçollari")
eshte larguar anetari:
("Helidon Bushati")
eshte larguar anetari:
("Ervin Lami")
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Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
28/04/2011

Numri i ceshtjes: CN-544755-04-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdherit Nr. 955 date 16.11.2009 "Per Ndryshim
ne Keshillin Mbikeqyres".
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Ertrit Sofroni")
Nga data "16/11/2009"
eshte larguar anetari:
("Mimoza Vokshi")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

28/04/2011

Numri i ceshtjes: CN-544767-04-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit Nr.01.date 08.04.2011 te keshillit
Mbikeqyres per lirimin e z. Eduard Alku nga detyra e Drejtorit te shoqerise dhe emerimin e
z. Shkelzen Matoshi ne detyren e Drejtorit.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Shkëlzen Matoshi")
"08/04/2011"
eshte larguar administratori:
("Eduard Alku")

Nga data

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
01/07/2011

Numri i ceshtjes: CN-567509-06-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit nr.79 dt.09.02.2011 te Ministrit te
Ekonomise Tregtise dhe Energjetikes, per zvogelimin e kapitalit te shoqerise per vleren e
objektit "Dega e Shperndarjes se Karburanteve" Lushnje, me qellim privatizimi dhe
Ekspertja Kontabel Zj. Anita Pulaj te pergatise raportin perkates. Depozitimi i Urdhrit nr.
424 dt.07.06.2011 te Ministrit te Ekonomise Tregtise dhe Energjetikes per zvogelimin e
kapitalit te shoqerise. Depozitimi i Raportit per zvogelimin e kapitalit te shoqerise
dt.12.03.2011.
Vlera e Kapitalit ishte
"1.123.270.000,00"
u be
"1.069.763.000,00"
Numri i Aksioneve ishte
"1.123.270,00"
u be
"1.069.763,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe
Energjetikes")
, Vlera e Kontributit ishte
("1.123.270.000,00")
u be
("1.069.763.000,00")
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Kane ndryshuar te dhenat per
("Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe
Energjetikes")
, Numri i aksioneve ishte
("1.123.270,00")
u be
("1.069.763,00")
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
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
09/11/2011

Numri i ceshtjes: CN-611494-10-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të ortakut të vetëm, datë 08.10.2011, për
miratimin e statutit të ri të shoqërisë. Depozitimi i statutit të ri të shoqërisë, përshtatur me
Ligjin Nr.9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Bulevardi Gjergj Fishta,ish "N.P.V Ushtria";
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Tirane;
"

TIRANE;
TIRANE;

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte larguar anetari:
("Ertrit Sofroni")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Fatmir Isufaj")
ishte
("30/11/2010")
u be
("18/10/2011")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Fatmir Isufaj")
Kohëzgjatja ishte
("")
u be
("18/10/2014")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Julja Mata")
ishte
("30/11/2010")
u be
("18/10/2011")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Julja Mata")
ishte
("")
u be
("18/10/2014")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Eltjon Halimi")
ishte
("21/06/2010")
u be
("18/10/2011")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Eltjon Halimi")
Kohëzgjatja ishte
("")
u be
("18/10/2014")

, Nga Data
,
, Nga Data
, Kohëzgjatja
, Nga Data
,

Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
14/12/2011

Numri i ceshtjes: CN-621019-11-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i urdhrit Nr. 515 date 11.07.2011 ku eshte vendosur
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caktimi i ekspertit kontabel znj. Violeta Aloçi per vleresimin e zmadhimit te kapitalit
themeltar, urdhrit Nr.854, date 31.10.2011per miratimin e Raportit te Ekspertit dhe
Raportit te Ekspertit Kontabel.
Vlera e Kapitalit ishte
"1.069.763.000,00"
u be
"1.813.683.000,00"
Numri i Aksioneve ishte
"1.069.763,00"
u be
"1.813.683,00"
Capital_Paid_Value ishte
"1.123.270.000,00"
u be
"1.813.683.000,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe
Energjetikes")
, Vlera e Kontributit ishte
("1.069.763.000,00")
u be
("1.813.683.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe
Energjetikes")
, Numri i aksioneve ishte
("1.069.763,00")
u be
("1.813.683,00")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
16/12/2011

Numri i ceshtjes: CN-633442-12-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.975 date 01.12.2011, ku eshte
urdheruar: Prishja e shoqerise "Petrol Alba" sh.a dhe shpalljen e saj ne likuidim. Likuidator
i shoqerise emerohet z.Shkelzen Matoshi.
Statusit ishte
("Aktiv")
u be
("Shoqeri ne Likuidim e Siper")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek likuiduesit:
eshte shtuar likuiduesi:
("Shkëlzen Matoshi")
"01/12/2011"

Nga data

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i Ortakut per caktimin e Likujdatorit
21/07/2012

Numri i ceshtjes: CN-840738-07-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.632/2 Prot., datë 18.07.2012, lëshuar
nga Shoqëria Përmbarimore JUSTITIA, ku është urdhëruar:"Vendosja e masës së
sekuestros konservative mbi aktivet e palës debitore Shoqëria “PETROL ALBA” sh.a.,me
NIPT –K81706017T.
Statusit ishte
("Shoqeri ne Likuidim e Siper")
u be
("Aktiv")
Lista e Dokumenteve:
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Vendim i asamblese se pergjithshme
30/07/2012

Numri i ceshtjes: CN-847445-07-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr. 512/2 Prot. date 21.06.2012, leshuar
nga shoqeria permbarimore Justitia, per kryerjen e regjistrimeve te nevojshme dhe
afishimin e njoftimit Nr. 512/1 Prot. date 21.06.2012 i cili shprehet : 1- Debitori, Shoqeria
"PETROL ALBA" sh.a me NIPT K81706017T, te beje ekzekutim vullnetar brenda 5 ditesh nga momenti i marrjes dijeni, duke permbushur sipas vendimit gjyqesor detyrimin
ndaj pales kreditore. - Detyrim Pagim Page ne shumen 1,376,735 Leke, plus Shpenzimet
gjyqesore ne vleren 1.200 leke. - Tarifa Permbarimore ne vleren 79,300 Leke me TVSH,
plus Shpenzimet Permbarimore ne vleren 2.000 (peseqind) leke, (bazuar ne Udhezimin e
Perbashket te Ministrit te Drejtesise dhe Ministrit te Financave perkatesisht Udhezimi nr.
1240/5 date 15.09.2009 "Per caktimin e tarifave per sherbimet e ofruara nga Sherbimi
Permbarimor Gjyqesor Privat). Ne total detyroheni ne shumen 1,458,034 (nje milione e
katerqind e pesedhjete e tetemije e gjashteqind e tetedhjete) leke. 2- Derdhja e shumes se
mesiperme te kryhet detyrimisht prane Bankes "Raiffeisen Bank" sh.a ne numrin e
llogarise 000087385 dhe me numer IBAN AL6420211161000000000087385 te Shoqerise
Permbarimore "Justitia" dhe NUIS L02208010A. 3- Mbas kalimit te ketij afati, zyra e
permbarimit do te filloje ekzekutimin e detyrueshem dhe per debitorin qe refuzon ose nuk
kryen sipas asaj qe ka vendosur vendimi i gjykates do te ndermerren sanksionet ligjore
perkatese, duke filluar me gjobitjen deri ne 50.000 leke, bazuar ne nenin 606 te Kodit te
Procedures Civile dhe duke vijuar me kallezim penal ne Prokurorine e Rrethit Gjyqesor,
Mat, per pengim te ekzekutimit te vendimit gjyqesor, konform nenit 320 te Kodit Penal.
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

13/08/2012

Numri i ceshtjes: CN-856686-08-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdherit Nr.595 date 02.08.2012 te Ministrit te
Ekonomise, Tregetise dhe Energjetikes per lirimin nga detyra e likujdatorit te Z.Shkelzen
Matoshi dhe emerimin ne detyren e likujdatorit te Z.Fatmir Mehmetaj.
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

14/09/2012

Numri i ceshtjes: CN-882165-09-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Urdhrit Nr.79/1 Prot., datë 12.09.2012,
lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore JUSTITIA, ku është urdhëruar:" Heqjen e masës së
sekuestros konservative në aktivitetet e palës debitore Shoqëria “PETROL ALBA” sha me
Nipt-K81706017, pasi shoqëria është në proces likujdimi.
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Koment ishte
("Ne baze te Urdherit Nr. 791 date 22-10-2008 eshte caktuar si
eksperte per zvogelimin e kapitalit Znj. Violeta Haloçi.")
u be
("")
Lista e Dokumenteve:
30/04/2013

Numri i ceshtjes: CN-085894-04-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdherit Nr.310 dat 12.04.2013 ku eshte
urdheruar Lirimi nga detyra e Likujdatorit te shoqerise "PETROLALBA" sh.a ne likujdim
Z.Fatmir Mehmetaj. Depozitimi i urdherit Nr. 324 dat 24.04.2013 ku eshte urdheruar
emerimi ne detyre te Likujdatorit te shoqerise "PETROLALBA"sh.a ne likujdim Z.Ardian
Kokalari.
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

01/08/2013

Numri i ceshtjes: CN-164119-07-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdherit Nr.254 Aktit., datë 30.07.2013, lëshuar
nga Zyra Permbarimore KURMAKU, ku është urdhëruar: "Vendosja e masës së sekuestros
konservative mbi kapitalin e “Petrol ALBA” sh.a, me perfaqesues ligjor z.Shkelzen
Matoshi, me NUIS(NIPT)- K81706017T, deri ne shlyerjen e plote te detyrimit ne masen
733,332.768 leke, pra deri ne nje urdher te dyte te Permbaruesit Gjyqesor”.
Statusit ishte
("Aktiv")
u be
("Shoqeri ne Likuidim e Siper")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

30/10/2013

Numri i ceshtjes: CN-236829-10-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i urdherit Nr.34, date 28.10.2013,ku eshte urdheruar
lirimi nga detyra e likuidatorit te shoqersie z.Adrian Kokalari dhe emerimin ne detyre te
likuidatorit te shoqerise te z.Artan Gjokaj.
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)

25/01/2014

Numri i ceshtjes: CN-333278-01-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr. 56/2 Regj., datë 22.01.2014, lëshuar
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nga Shoqëria Përmbarimore “ 616/A” sh.p.k ku urdhërohet : Vendosjen e masës së
sekuestros konservative mbi kapitalin e palës debitore “ Petrol Alba” sh.a me Nipt K
81706017 T, likujdator i shoqërisë Z.Artan Gjoka, deri në shlyerjen e plotë të detyrimit .
Kapitali i palës debitore do të qendroje i sekuestruar deri në një urdhër të dytë.
Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
06/02/2014

Numri i ceshtjes: CN-347918-02-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.79, datë 30.01.2014,ku është
urdhëruar: 1-Kalimin në pronësi të shoqërisë “PETROL ALBA”sh.a., sipas listës së
bashkëlidhur.2- Vlerësimi i objekteve të përcaktuara sepas pikës 1, të bëhet nga ekspertët
kontabël të miratuar dhe nga ekspert vlerësues të pasurive të paluajtshme.3-Në zbatim të
pikës 1 dhe 2, të këtij urdhri, ekspert kontabël i miartuar emërohet: Elvira Serjani.
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

03/04/2014

Numri i ceshtjes: CN-412343-03-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i urdhërit nr.215 dt. 27.03.2014, ku urdhërohet:
zmadhim i kapitalit themeltar. -Depozitim i raportit të ekspertit kontabël për zmadhimin e
kapitalit dt.14.03.2014.
Vlera e Kapitalit ishte
"1.813.683.000,00"
u be
"2.664.264.000,00"
Numri i Aksioneve ishte
"1.813.683,00"
u be
"2.664.264,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe
Energjetikes")
, Vlera e Kontributit ishte
("1.813.683.000,00")
u be
("2.664.264.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe
Energjetikes")
, Numri i aksioneve ishte
("1.813.683,00")
u be
("2.664.264,00")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Transferim i kuotave te kapitalit
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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04/04/2014

Numri i ceshtjes: CN-421114-04-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr.45 Akti, datë 01.04.2014, lëshuar nga
Zyra Përmbarimore “KURMAKU ” ku urdhërohet: Heqjen e sekuestros konservative mbi
kapitalin e subjektit “ Petrol Alba” sh.a me Nipt K 81706017 T, me përfaqësues ligjor
Z.Shkelzen Matoshi.
Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR

07/04/2014

Numri i ceshtjes: CN-422285-04-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr.174 Regj., datë 01.04.2014, lëshuar
nga Shoqëria Përmbarimore “ 616/A ” sh.p.k ku urdhërohet: Heqjen e masës së sekuestros
konservative mbi kapitalin e palës debitore “Petrol Alba” sh.p.k me Nipt K 81706017 T,
likuidator i shoqërisë Z. Artan Gjoka.
Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR

01/08/2014

Numri i ceshtjes: CN-589640-08-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Bilancit Vjetor per Vitin Financiar 2013.
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Dokumenti i autorizimit
Mandati i Pageses

17/06/2015

Numri i ceshtjes: CN-097170-06-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i urdhrit nr.4474/1, datë 15.06.2015, ku urdhërohet:
Zmadhimi i kapitalit themeltar të shoqërisë në natyrë - Depozitim i raportit të ekspertit
kontabël për zmadhimin e kapitalit, datë 01.06.2015.
Vlera e Kapitalit ishte
"2.664.264.000,00"
u be
"2.667.185.000,00"
Numri i Aksioneve ishte
"2.664.264,00"
u be
"2.667.185,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe
Energjetikes")
, Contribution_Nature_Value ishte
("")
be
("2.921.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe
14

u

Energjetikes")
, Numri i aksioneve ishte
u be
("2.667.185,00")

("2.664.264,00")

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Dokumenti i autorizimit
Bilanci vjetor
20/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-156103-07-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i urdhrit Nr.3632/4, datë 13.07.2015, të Ministrit të
Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, ku është urdhëruar : Zmadhimi
i kapitalit themeltar të shoqërisë. - Depozitim i raportit të ekspertit kontabël për zmadhimin
e kapitalit, datë 29.06.2015.
Vlera e Kapitalit ishte
"2.667.185.000,00"
u be
"2.675.381.000,00"
Numri i Aksioneve ishte
"2.667.185,00"
u be
"2.675.381,00"
Capital_Paid_Value ishte
"1.813.683.000,00"
u be
"2.675.381.000,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe
Energjetikes")
, Contribution_Nature_Value ishte
("2.921.000,00")
u be
("11.117.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe
Energjetikes")
, Numri i aksioneve ishte
("2.667.185,00")
u be
("2.675.381,00")
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
Akti i ekspertimit te ekspertit vleresues te licensuar per pagesen e kapitalit ne natyre

10/08/2015

Numri i ceshtjes: CN-199562-08-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Dorezimi i bilancit per vitin 2011
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël

16/02/2016

Numri i ceshtjes: CN-555791-02-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i urdhërit Nr.7358/1 dt. 12.01.2015, ku urdhërohet:
Pergatitja e dokumentacionit per zvogelimin e kapitalit. Emerimin e ekspertes kontabel
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Znj. Vullnetare Çela, per zvogelimin e kapitalit. Depozitim i raportit të ekspertit kontabël
për zvogelimin e kapitalit dt.19.01.2016. Depozitim i urdhërit Nr.609/1 dt. 03.02.2015, ku
urdhërohet: Zvogelimi i kapitalit themeltar.
Vlera e Kapitalit ishte
"2.675.381.000,00"
u be
"2.651.973.000,00"
Numri i Aksioneve ishte
"2.675.381,00"
u be
"2.651.973,00"
Capital_Paid_Value ishte
"2.675.381.000,00"
u be
"2.651.973.000,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe
Energjetikes")
, Vlera e Kontributit ishte
("2.664.264.000,00")
u be
("2.640.856.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe
Energjetikes")
, Numri i aksioneve ishte
("2.675.381,00")
u be
("2.651.973,00")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
17/03/2016

Numri i ceshtjes: CN-599962-03-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhrit Nr.151-Gj Regj.., date 10.03.2016
protokolluar nga Qkr me Nr.2516 Prot., date 11.03.2016, leshuar nga Zyra Permbarimore
Çerraga, ku eshte urdheruar: "Vendosja e sekuestros konservative deri ne nje urdher te dyte
mbi asetet dhe kapitalet ne posedim te subjektit debitor Petrol Alba sh.a Tirane.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

01/04/2016

Numri i ceshtjes: CN-618459-03-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhrit Nr.151-Gj Prot., date 18.03.2016
protokolluar nga QKR me Nr.2927 Prot., date 25.03.2016, leshuar nga Zyra Permbarimore
Çerraga, ku eshte urdheruar: Heqja e mases se sekuestros konservative, mbi asetet dhe
kapitalet ne posedim te subjektit “PETROL ALBA”sh.a.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

08/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-803469-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Bilanc i vitit 2010
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Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
10/08/2016

Numri i ceshtjes: CN-872237-08-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim I shkreses me nr. 5048/1 dt. 29.07.2016 te
MZHETTS per ndryshimin e Likujdatorit.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek likuiduesit:
eshte shtuar likuiduesi:
("Gentian Dalipaj")
eshte larguar likuiduesi:
("Shkëlzen Matoshi")

Nga data "29/07/2016"

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)
09/09/2016

Numri i ceshtjes: CN-923136-09-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdherit, Nr.5178 Prot, datë 19.08.2016, lëshuar
nga permbaruesi ”Ermir Godaj”, ku eshte urdheruar: Vendosja e mases se sekuestros
konservative mbi subjektin ''PETROL ALBA'' sh.a me NUSI - K81706017T ne likuidim ,
ne menyre qe te mos kryhet asnje veprim tjetersimi apo disponimi.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

15/09/2016

Numri i ceshtjes: CN-928378-09-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Shkreses Nr.6951/1 Prot., date 30.08.2016, ku
eshte vendosur: Ndryshimi i adreses kryesore te aktivitetit.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njësia Bashkiake Nr.7, Rruga e ''Kavajës'', Godinë e Ndërmarrjes ''Industriale
Nr.1'';
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Bulevardi Gjergj Fishta,ish "N.P.V Ushtria";
"
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)
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14/10/2016

Numri i ceshtjes: CN-985563-10-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit vjetore per vitin 2009.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël

31/10/2016

Numri i ceshtjes: CN-011759-10-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdherit Nr.6968 Prot, date 25.10.2016, lëshuar
nga permbarues Z. Ermir Godaj , protokolluar nga QKB me Nr. 8919 Prot., datë
,27.10.2016 ku është urdhëruar: Heqje e masës së sekuestros konservative te vendosur
mbi kapitalin e shoqerise "PETROL ALBA" sh.a me NIPT-K81706017T.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

21/04/2017

Numri i ceshtjes: CN-250745-04-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhrit Nr.386/4 Prot., date 14.04.2017
protokolluar nga QKB me Nr.5675 Prot., date 18.04.2017, leshuar nga Shoqeria e
Permbarimit Privat "3H" sh.p.k, ku eshte urdheruar: "Bllokimi i kuotave dhe te drejtave qe
rrjedhin nga zoterimi i aksioneve per debitorin "PETROL ALBA" sh.a me NUIS (NIPT)
K81706017T.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

25/04/2017

Numri i ceshtjes: CN-253207-04-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhrit Nr.386/4Prot, Nr. 386 Dosje, date
14.04.2017 protokolluar nga QKB me Nr.5732Prot. date 19.04.2017, leshuar nga shoqeria
permbarimore “Petrol Alba”sha, ku eshte urdheruar: Bllokimi i kuotave dhe te drejtave qe
rrjedhin nga zoterimi i aksioneve per debitorin: Shoqeria “Petrol Alba”sha me Nipt
K81706017T dhe administrator Shkelzen Matoshi.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

29/06/2018

Numri i ceshtjes: CN-837052-06-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i “Vendimit per Pushimin e Ekzekutimit” Nr.
386/12 Prot., date 06.11.2017, lëshuar nga “Shoqeria Permbarimore Gjyqesore 3H” sh.p.k,
ku është vendosur: Pushimi i ekzekutimit te vendimit nr.1334, date 24.02.2017 te
Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane .
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Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik
21/05/2019

Numri i ceshtjes: CN-168550-04-19 (Projekt bashkimi me perthithje)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i marreveshjes per bashkimin, date 17.01.2019
ndermjet shoqerise perthithese “PETROL ALBA “ sha, me NUIS (NIPT) K81706017T,
shoqerise se perthithur “Shperndarja e Librit Shkollor ” sha, me NUIS (NIPT)
J61903001V. Depozitimi i Raportit mbi bashkimin me perthithje te shoqerise
“Shperndarja e Librit Shkollor ” sha, nga shoqeria “PETROL ALBA “ sha. Depozitimi i
Urdhrit Nr.287 date 25.10.2018 ku eshte urdheruar: Bashkimin me shoqerine Petrol Alba
sha ne likujdim me ane te perthithjes se shoqerise “Shperndarja e Librit Shkollor ” sha, ne
likujdim.Te hartohet marreveshja dhe raporti i bashkimit sipas percaktimeve te nenit 216 te
Ligjit nr.9901 date 14.04.2008 te ndryshuar.Eksperti kontabel i autorizuar znj.Vullnetare
Çela te hartoje raportin perkates.
Lista e Dokumenteve:
Raport i hollësishëm që shpjegon marrëveshjen e bashkimit
Projektmarreveshja e bashkimit
Pasqyrat financiare për tre vitet e fundit, të shoqërisë përthithëse
Raport i ekspertëve

17/12/2020

Numri i ceshtjes: CN-622183-11-20 (Projekt bashkimi me perthithje)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i raportit te audituesve ligjore date 02.11.2020 per
bashkimin me perthithje te shoqerise PETROL ALBA sha me shoqerite KOMBINATI
ENERGJITIK sha, BERATEKS sha, "NIMEKS" sha, BURSA E TIRANES SH.A.
Vendimet e aksionareve perkates date 26.11.2019 per bashkimin me perthithje te shoqerise
PETROL ALBA sha me shoqerite KOMBINATI ENERGJITIK sha, BERATEKS sha,
"NIMEKS" sha, BURSA E TIRANES SH.A Hartimi i marreveshjes dhe raporti i
bashkimit. Caktimi i eksperteve Anita Pulaj, Vullentare Çela dhe Ludmilla Paluka per
hartimin e raportit perkates.Projekt marreveshjet e bashkimit me perthithje date
13.11.2020.Raporti i shoqerise NIMEKS" sha date 13.11.2020. Raporti i shoqerise
BURSA E TIRANES SH.A date 13.11.2020. Raporti i shoqerise BERATEKS SH.A
date 13.11.2020. Raporti i shoqerise KOMBINATI ENERGJITIK SH.A date 13.11.2020 .
Paqyrat financiare te shoqerive per tre vitet e fundit.
Lista e Dokumenteve:
Projektmarreveshja e bashkimit
Raport i ekspertëve
Pasqyrat financiare për tre vitet e fundit, të shoqërisë përthithëse
Raport i hollësishëm që shpjegon marrëveshjen e bashkimit

08/04/2021

Numri i ceshtjes: CN-682120-04-21
19

Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhërave të Ministrit për të bërë të mundur
pasqyrimin e ndryshimit të anëtarëve të këshillit mbikqyrës në rend kronologjik.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Majlinda Ceca")
Nga data "20/05/2013"
Ne daten "20/05/2016"
eshte shtuar anetari:
("Shkëlqim Barusha")
Nga data "20/05/2013"
Ne daten "20/05/2016"
eshte shtuar anetari:
("Jola Himçi")
Nga data "06/05/2014"
Ne daten "06/05/2017"
eshte larguar anetari:
("Eltjon Halimi")
eshte larguar anetari:
("Fatmir Isufaj")
eshte larguar anetari:
("Julja Mata")
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
08/04/2021

Numri i ceshtjes: CN-684573-04-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhërave të Ministrit për të bërë të mundur
pasqyrimin e ndryshimit të anëtarëve të këshillit mbikqyrës në rend kronologjik.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Mimoza Kalia")
Nga data "05/03/2018"
eshte shtuar anetari:
("Suzana Stefa")
Nga data "28/10/2013"
eshte shtuar anetari:
("Dritan Spahiu")
Nga data "28/10/2013"
eshte larguar anetari:
("Majlinda Ceca")
eshte larguar anetari:
("Shkëlqim Barusha")
eshte larguar anetari:
("Jola Himçi")
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

13/04/2021

Numri i ceshtjes: CN-684816-04-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhërave të Ministrit për të bërë të mundur
pasqyrimin e ndryshimit të anëtarëve të këshillit mbikqyrës në rend kronologjik.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Klodiana Muça")
Nga data "01/09/2016"
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Ne daten "01/09/2019"
eshte shtuar anetari:
Ne daten "10/11/2017"
eshte shtuar anetari:
Ne daten "01/03/2022"
eshte larguar anetari:
eshte larguar anetari:
eshte larguar anetari:

("Enea Karakaçi")
("Erton Kaleshi")

Nga data "10/11/2014"
Nga data "01/03/2019"

("Mimoza Kalia")
("Suzana Stefa")
("Dritan Spahiu")

Lista e Dokumenteve:
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)
Vendim i asamblese se pergjithshme
14/04/2021

Numri i ceshtjes: CN-686093-04-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhërave të Ministrit, për të bërë të mundur
pasqyrimin e ndryshimit të anëtarëve të këshillit mbikqyrës në rend kronologjik.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Ardiola Hristiç")
Nga data "17/02/2020"
Ne daten "17/02/2023"
eshte shtuar anetari:
("Afërdita Daja")
Nga data "13/01/2017"
Ne daten "13/01/2020"
eshte shtuar anetari:
("Irma Shkrepa")
Nga data "04/12/2020"
Ne daten "04/12/2023"
eshte larguar anetari:
("Klodiana Muça")
eshte larguar anetari:
("Enea Karakaçi")
eshte larguar anetari:
("Erton Kaleshi")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Dokumenti i autorizimit

16/04/2021

Numri i ceshtjes: CN-687362-04-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhërave të Ministrit për të bërë të mundur
pasqyrimin e ndryshimit të anëtarëve të këshillit mbikqyrës në rend kronologjik.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Elona Bedalli")
Nga data "22/09/2020"
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Ne daten "22/09/2023"
eshte shtuar anetari:
Ne daten "14/02/2021"
eshte larguar anetari:
eshte larguar anetari:

("Suela Deda")

Nga data "14/02/2018"

("Ardiola Hristiç")
("Afërdita Daja")

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
19/04/2021

Numri i ceshtjes: CN-687998-04-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhërit të Ministrit për të bërë të mundur
pasqyrimin e ndryshimit të anëtarëve të këshillit mbikqyrës në rend kronologjik.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Irma Droboniku")
Nga data "07/06/2019"
Ne daten "07/06/2021"
eshte larguar anetari:
("Suela Deda")
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

Datë

:01/05/2021
__________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)
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