EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË
DHËNAT E SUBJEKTIT “SHOQËRI E THJESHTE”
GJENDJA E REGJISTRIMIT
1. Numri unik i identifikimit te subjektit
(NUIS)
2. Data e Regjistrimit

L51621501S
21/04/2015

3. Emri i Subjektit

Shoqeria konçesionare Porti MBM ( Multi Buoy Mooring )

4. Forma ligjore

E Thjeshte

5. Data e themelimit

17/03/2015

6. Kohëzgjatja

Nga: 17/03/201517/03/2050

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri

Durres Durres DURRES Porto Romano

8. Vlera e kontributeve
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave

100,00

9. Objekti i aktivitetit

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

2,00
Port detar per shkarkimin e anijeve te hidrokarbureve.
Germime dhe mirembajtje te basenit portual. Kordinimi i
aktiviteteve tregtare brenda teritorit te portit. Ndertim,
riparim ,restaurim,menaxhim ruajtje objektesh brenda portit.
Shkarkim ,depozitirn e transport mallrash per llogari te
subjekteve juridike dhe shteterore. Punime ndertimi si dhe
ripanim te infrastruktures portuale. Sherbime te Ormexhimit.
Administrim i Terminaleve. Administrim te Pontileve.
Sherbimi i rimorkimit te tankerave. Furnizim me uje.
Furnizim me ushqime dhe materiale teknike. Furnizim me
karburant. Terheqje mbetjesh te ngurta dhe vajore nga anijet
ankoruese. Sherbime agjensie detare ,doganore, spedicionere
e ndermjetesimi.
Ahmet Kastrati
Nga: 19/12/2019

Deri: 19/12/2024

SALILLARI
Para: 1,00

Natyre:

1,00
1

13. Ortakët
13.1 Vlera e kontributit
13.2 Numri i pjesëve
13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)
14. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

15. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

ADRIATIC BAY INVESTMENT GROUP SHPK
Para: 99,00

Natyre:

99,00
Emri Tregtar: Shoqeria konçesionare Porti MBM ( Multi
Buoy Mooring )
E-Mail: info@portimbm.al
Telefon: 0676032346

16. Statusi:
Aktiv
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)
Regjistrimi Fillestar: CN-015324-04-15

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
03/06/2016

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-730922-06-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit date 25.05.2016, ku eshte vendosur:
Ndryshimi i perfaqesuesit ligjore te shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Mirgen Nikaj")
Ne daten "25/05/2021
eshte larguar administratori:
("Arjan Dhimertika")

Nga data "25/05/2016

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
29/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-853544-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2015.
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
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01/08/2017

Numri i ceshtjes: CN-411037-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin 2016.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve

28/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-888792-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim Bilanci te vitit 2017
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

20/02/2019

Numri i ceshtjes: CN-109059-02-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të asamblesë së shoqërisë, date:
14.02.2019, në të cilin është vendosur: Dhurimin e 1% të kuotave të zotëruara nga ortaku
shoqeria ATEC S.r. l në favor të shoqerise ADRIATIC PETROLEUM PLATFORM PTE.
LTD. Dhurimin e 1% të kuotave të zotëruara nga ortaku shoqeria MAMPAEY
OFFSHORE INDUSTRIES B. v në favor të shoqerise ADRIATIC PETROLEUM
PLATFORM PTE. LTD. Depozitimi i kontratës së dhurimit kuotave, Nr. 547 Rep., dhe
Nr. 264 Kol. date: 19.02.2019. Depozitimi i kontratës së dhurimit kuotave, Nr. 540 Rep.,
dhe Nr. 263 Kol. date: 19.02.2019.
Numri i Aksioneve ishte
"4,00"
u be
"2,00"
Vlera e Aksionit ishte
"25,00"
u be
"50,00"
Telefon ishte
("0682044754")
u be
("0699150020")
E-Mail ishte
("studiodhimertika@yahoo.com")
u be
("")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
Kane ndryshuar te dhenat per
("ADRIATIC PETROLEUM PLATFORM PTE.
LTD")
, Vlera e Kontributit ishte
("97,00")
u be
("99,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("ADRIATIC PETROLEUM PLATFORM PTE.
LTD")
, Përqindja e Kapitalit ishte
("97,00")
u be
("99,00")
eshte larguar ortaku:
("MAMPAEY OFFSHORE INDUSTRIES B. v")
eshte larguar ortaku:
("ATEC S.r. l")
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Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Transferim i kuotave te kapitalit
Aplikim per garanci tjeter
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Vendim i asamblese se pergjithshme
22/02/2019

Numri i ceshtjes: CN-112080-02-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të asamblesë së shoqërisë, date:
21.02.2019, në të cilin është vendosur: Shitja e 99% të kuotave të zotëruara nga ortaku
shoqeria ADRIATIC PETROLEUM PLATFORM PTE. LTD në favor të shoqerise
ADRIATIC BAY INVESTMENT GROUP SHPK. Depozitimi i kontratës së shitjes
kuotave, date: 21.02.2019, Nr. 568 Rep., dhe Nr. 278 Kol.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
eshte shtuar ortaku:
("ADRIATIC BAY INVESTMENT GROUP SHPK")
Numri i aksioneve "1,00
Perqindja ne kapital "99,00
Kontributi ne para
"99,00
eshte larguar ortaku:
("ADRIATIC PETROLEUM PLATFORM PTE. LTD")
Lista e Dokumenteve:
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
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

01/08/2019

Numri i ceshtjes: CN-288259-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave financiare te vitit 2018.
Lista e Dokumenteve:
2018 P.MBM Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas
natyres (1).xlsx
2018 P.MBM Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx
2018_PortiMBM_Vendimi i asamblese se ortakeve.pdf
2018-PMBM Shenimet.pdf

20/12/2019

Numri i ceshtjes: CN-435329-12-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të asamblesë së anëtarëve Nr. 2 datë
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19.12.2019 për miratimin e dorëheqjes së administratorit z. Mirgen Nikaj dhe emërimin e
z. Ahmet Kastrati.
Telefon ishte
("0699150020")
u be
("0676032346")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Ahmet Kastrati")
"19/12/2019
Ne daten "19/12/2024
eshte larguar administratori:
("Mirgen Nikaj")

Nga data

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
15/08/2020

Numri i ceshtjes: CN-564683-07-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2019
Lista e Dokumenteve:
2019-MBM Pasqyra e performances sipas natyres.xlsx
shenime shpjeguse-29072020175756.pdf
2019-MBM Vendim Ortaku PF 2019-28072020160048.pdf
2019-raporti ecurise dhe drejtimit.pdf
2019-MBM PF_ Pasqyrat Pozicionit Financiar.pdf
2019-MBM 2.Pasqyra e Pozicioni Financiar.xlsx
2019-MBM Pasqyra e Levizjeve ne Kapital.xlsx
2019 MBM Raport pagesash ndaj thesarit te shtetit.pdf
2019 MBM Raport pagesash ndaj thesarit te shtetit.pdf
2019-MBM 5-CashFlow (indirekt).xlsx

28/10/2020

Numri i ceshtjes: CN-611101-10-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, datë 20.10.2020 për ndryshim objekti.
Objekti ishte
("Port detar per shkarkimin e anijeve te hidrokarbureve.")
u be
("Port detar per shkarkimin e anijeve te hidrokarbureve. Germime dhe mirembajtje
te basenit portual. Kordinimi i aktiviteteve tregtare brenda teritorit te portit.
Ndertim, riparim ,restaurim,menaxhim ruajtje objektesh brenda portit. Shkarkim
,depozitirn e transport mallrash per llogari te subjekteve juridike dhe shteterore.
Punime ndertimi si dhe ripanim te infrastruktures portuale. Sherbime te
Ormexhimit. Administrim i Terminaleve. Administrim te Pontileve. Sherbimi i
rimorkimit te tankerave. Furnizim me uje. Furnizim me ushqime dhe materiale
teknike. Furnizim me karburant. Terheqje mbetjesh te ngurta dhe vajore nga anijet
ankoruese. Sherbime agjensie detare ,doganore, spedicionere e ndermjetesimi.")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
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Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

Datë: 11/05/2021

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