EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË
DHËNAT E SUBJEKTIT “SHOQËRI AKSIONARE”
GJENDJA E REGJISTRIMIT
1. Numri unik i identifikimit të subjektit K82607001O
(NUIS)
2. Data e Regjistrimit
07/02/2008
3. Emri i Subjektit

BERATEKS

4. Forma ligjore

Shoqëri Aksionare

5. Data e themelimit

14/12/2007

6. Kohëzgjatja

Nga: 14/12/2007

Deri:

7. Zyra qëndrore e shoqërisë në Shqipëri

Berat Berat BERAT Ish Kombinati i Tekstileve Berat

8. Kapitali

196.174.900,00

9. Vlera e kapitalit të shlyer:

196174900.0000

10. Numri i aksioneve:

196.174,00

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

Import-eksport dhe shitblerje me shumice dhe pakice te mallrave te
ndryshme te industrise tekstile, mekanike, etj
me një nivel
me dy nivele

14. Likuidator/ët

Gramoz Hazizolli

12. Objekti i aktivitetit:

14.1 Afati i emërimit
15.
15.1Kufizimet e kompetencave (nëse ka).

Nga : 24/11/2015

Deri :

Gramoz Hazizolli
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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
18. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
19. Anëtarët
e
Këshillit
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a
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. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
28.1 Afati i emërimit
29. Aksionarët

Elona Bedalli
Anetar
Nga : 15/09/2020

Deri : 15/09/2023

Jo
Jo

Fran Brahimi

Nga : 30/11/2010

Deri :

Po

Anisa Tresa
Anetar
Nga : 07/06/2019

Deri :

Jo
Jo

Ysni Bogdani

Nga : 27/10/2010

Deri :

Po

Violeta Haloçi
Nga : 14/12/2007
Deri : 14/12/2008
Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe Energjetikes
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29.1 Numri i Aksioneve

Me te drejte vote
Pa te drejte vote

29.2 Përqindja e pjesëmarrjes

100,00

: 196174.9000
:

30. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit
31. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Emri Tregtar: BERATEKS
E-Mail: hodo_hasani@yahoo.com
Telefon: 0692560471

32. Statusi:

Shoqeri ne Likuidim e Siper

Lista e Dokumenteve:
Akti i themelimit
Akti i ekspertit te pavarur te emeruar nga gjykata per vleresimine kontributit ne natyre
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Dokumenti i autorizimit
Aplikim per regjistrimin fillestar te shoqerise anonime
Regjistrimi Fillestar: CN-115895-02-08

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
08/05/2009

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-247530-04-09
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Flogers Broqi")
Nga data "25/03/2009"
eshte larguar anetari:
("Gjinovefa Arizaj")
Lista e Dokumenteve:

11/05/2009

Numri i ceshtjes: CN-251541-05-09
Telefon ishte
("")
u be

("0682339870")

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
08/10/2009

Numri i ceshtjes: CN-299366-10-09
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Klodian Isufaj")

Nga data
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"06/10/2009"
eshte larguar administratori:

("Serafin Sade")

Lista e Dokumenteve:
04/11/2010

Numri i ceshtjes: CN-461036-11-10
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Florian Toska")
"27/10/2010"
eshte larguar administratori:
("Klodian Isufaj")

Nga data

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
15/10/2012

Numri i ceshtjes: CN-898658-10-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdherit te Ministrit te Ekonomise, Tegetise dhe
Energjitikes Nr.929, date: 04.11.2009, “Per ndryshim ne Keshillin Mbikqyres”.
Depozitimi i Urdherit te Ministrit te Ekonomise, Tegetise dhe Energjitikes Nr. 842, date:
30.11.2010, “Per ndryshim ne Keshillin Mbikqyres”. Depozitimi i Urdherit te Ministrit te
Ekonomise, Tegetise dhe Energjitikes Nr. 724, date: 27.10.2010, “Per ndryshim ne
Keshillin Mbikqyres”. Depozitimi i Vendimit te Keshillit Mbikqyres te shoqerise, date:
26.09.2012, per shkarkimin e drejtorit aktual dhe emerimin e drejtorit te ri.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Refat Harizi")
Ne daten "26/09/2015"
eshte larguar administratori:
("Florian Toska")

Nga data "26/09/2012"

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Ysni Bogdani")
Nga data "27/10/2010"
eshte shtuar anetari:
("Vasil Pano")
Nga data "04/11/2009"
eshte shtuar anetari:
("Fran Brahimi")
Nga data "30/11/2010"
eshte larguar anetari:
("Andrea Koxhaj")
eshte larguar anetari:
("Flogers Broqi")
eshte larguar anetari:
("Klodjana Mosho")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
01/08/2014

Numri i ceshtjes: CN-591179-08-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
4

Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit vjetor 2013
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Mandati i Pageses
Bilanci Kontabël
29/12/2014

Numri i ceshtjes: CN-749511-12-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdherit Nr.657, date 14.09.2011, te Ministrit te
Ekonomise, Tregtise dhe Energjitikes ku eshte urdheruar : Zvogelimi i kapitalit.
Depozitimi i urdherit Nr.648, date 26.07.2013, Ministrit te Ekonomise, Tregtise dhe
Energjitikes ku eshte urdheruar : Zvogelimi i kapitalit. Depozitimi i urdherit Nr.518, date
26.11.2014, te Ministrit te Zhvillimit Ekonomik, Tregtise dhe Sipërmarrjes ku eshte
urdheruar : Zvogelimi i kapitalit. Depozitimi i vendimit te Keshillit Mbikqyres, Nr.4, date
22.05.2013 ku eshte vendosur : - Lirimin nga detyra e administratorit Refat Harizi dhe
emerimin e administratorit te ri te shoqerise Gramoz Hazizolli. Depozitimi i shkreses
Nr.7637/1, date 03.12.2014 per miratimin e statutit te shoqerise. Depozitimi i statutit te
shoqerise. Depozitimi i vendimit, nr.590, date 10.09.2014. Depozitimi i shkreses 6627/1,
date 27.10.2014.
Vlera e Kapitalit ishte
"213.084.823,00"
u be
"196.174.900,00"
Numri i Aksioneve ishte
"213.084.823,00"
u be
"196.174,00"
Vlera e Aksionit ishte
"1,00"
u be
"1.000,00"
Capital_Paid_Value ishte
"213.084.823,00"
u be
"196.174.900,00"
Objekti ishte
("Perpunim, prodhi, tregeti shumice-pakice, import-eksport te
tekstileve")
u be
("Import-eksport dhe shitblerje me shumice dhe pakice te
mallrave te ndryshme te industrise tekstile, mekanike, etj")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe
Energjetikes")
, Vlera e Kontributit ishte
("213.084.823,00")
u be
("196.174.900,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe
Energjetikes")
, Numri i aksioneve ishte
("213.084.823,00")
u be
("196.174,90")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Gramoz Hazizolli")
"22/05/2013"
Ne daten "22/05/2016"
eshte larguar administratori:
("Refat Harizi")

Nga data

Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Vendim i asamblese se pergjithshme
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Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Transferim i kuotave te kapitalit
10/03/2015

Numri i ceshtjes: CN-927890-03-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit vjetor per vitin 2012
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)

08/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-140734-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: depozitim bilanci viti 2011
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël

01/08/2015

Numri i ceshtjes: CN-185659-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare të vitit 2014.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i ekspertimi IEKA (nëse ka)
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

09/12/2015

Numri i ceshtjes: CN-440506-12-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdherit Nr.8741/1, date 24.11.2015, te Ministrit
te Ekonomise, Tregtise dhe Energjitikes ku eshte urdheruar : Prishjen e shoqerise
BERATEKS sha dhe shpalljen e saj ne likujdim.Likujdator I shoqerise emerohet Z.
Gramoz Hazizolli. Te hartohet bilanci i likujdimit ne perputhje me dispozitat e ligjit
Nr.9901 date 14.04.2008.Z.Qani Kajo ekspert kontabel i autorizuar te kryeje certifikimin e
bilancit te likujdimit.
Statusit ishte
("Aktiv")
u be
("Shoqeri ne Likuidim e Siper")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte larguar administratori:
("Gramoz Hazizolli")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek likuiduesit:
eshte shtuar likuiduesi:
("Gramoz Hazizolli")

Nga data
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"24/11/2015"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i Ortakut per caktimin e Likujdatorit
14/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-818121-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim Bilanci 2010
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël

19/08/2016

Numri i ceshtjes: CN-890175-08-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim bilanci viti 2009

28/10/2016

Numri i ceshtjes: CN-011168-10-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim bilanci 2008
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël

25/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-879455-07-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Kërkesës Nr.1222/5 Prot, datë 12.042018,
“Kërkesë për vendosjen e masës së sigurimit tatimor”, ardhur nga Drejtoria Rajonale
Tatimore Berat, ku është kërkuar: Vendosja e masës së sigurimit tatimor mbi pasuritë e
tatimpaguesit “BERATEKS” sh.a, pajisur me NUIS (NIPT) K82607001O, duke moslejuar
tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij subjekti.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

20/06/2019

Numri i ceshtjes: CN-234019-06-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese Nr.46, date 07.06.2019,
per ndryshimin ne Keshillin Mbikqyres.
Telefon ishte
("0682339870")
u be
("0692560471")
E-Mail ishte
("")
u be
("hodo_hasani@yahoo.com")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Anisa Tresa")
Nga data "07/06/2019"
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eshte larguar anetari:

("Vasil Pano")

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
13/10/2020

Numri i ceshtjes: CN-599623-10-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit të asamblesë, datë 15.09.2020, ku është
vendosur emërim në detyrën e anëtarëve të këshillit mbikqyrës, Znj. Elona Bedolli.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Elona Bedalli")
Nga data "15/09/2020"
Ne daten "15/09/2023"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

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

17/12/2020

Numri i ceshtjes: CN-633032-12-20
Lista e Dokumenteve:
Aplikimi per Korrigjim
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Datë

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