EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË
DHËNAT E SUBJEKTIT “SHOQËRI AKSIONARE”
GJENDJA E REGJISTRIMIT
1. Numri unik i identifikimit të subjektit L12126504E
(NUIS)
2. Data e Regjistrimit
26/09/2011
3. Emri i Subjektit

DURRES CONTAINER TERMINAL

4. Forma ligjore

Shoqëri Aksionare

5. Data e themelimit

21/09/2011

6. Kohëzgjatja

Nga: 21/09/2011

Deri: 21/09/2046

7. Zyra qëndrore e shoqërisë në Shqipëri

Durres Durres DURRES Lagjja 4, Rruga Egnatia, Zona
Kadastrale 8514, Nr.Pasurie 4/210-N1

8. Kapitali

1.016.000.000,00

9. Vlera e kapitalit të shlyer:

1016000000.0000

10. Numri i aksioneve:

10.160.000,00

10.1 Vlera nominale:
11. Kategoritë e aksioneve të shoqërisë

100,00
të zakonshme

me përparësi

me të drejte
vote

pa të drejte
vote

11.1 Numri për secilën kategori
12. Objekti i aktivitetit:

Aktivitetit i kesaj shoqerie koncensionare eshte ne perputhje dhe ne
zbatim te Vendimit te Keshillit te ministrave me Nr.532 date
13.07.2011"Per miratimin e Kontrates se Koncesionit".Per
menaxhimin,operimin,mirembajtjen dhe permiresimin teknik te
Terminalit te konteinerve ne portin e Durresit te lidhur ndermjet
Ministrise se Puneve Publike dhe Transportit dhe Bashkimit te
perkohshem te shoqerive "Durres Kurum Shipping"sh.a dhe
"Global
Ports
Holding"sh.a,
qe
do
te
thote
menaxhimi,operimi,mirembajtja dhe permiresimi teknik dhe
adaptimim per te permbushur kerkesat aktuale dhe te ardhshme te
trafikut te Terminalit te Konteinerve ne Portin e Durresit,duke
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13. Sistemi i administrimit

perfshire ngarkimin dhe shkarkimin e anijeve kontinerike dhe
aktivitete
te
lidhura
te
tilla
si
depozitim
i
konteineresh,magazinim,levizje ekstra,transportim,spostim,marrjen
dhe shperndarjen dhe perfshire marrjen e masave te burimeve te
kerkuara
per
mjete,pajisje,sisteme,praktika,procedura,programe,organizim dhe
burime njerezore ne perputhje me praktikat me te mira industriale
sic jane te specifikuara ne Termat e References.
me një nivel
me dy nivele

14. Administratori/ët

Ada Kallçaku

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 të Administrimit
(plotësohet nëse është Sh.a me një
nivel)
16.1 Kryetar/anëtar
16.2 Afati i emërimit
17. Anëtar i Pavarur
17.1 Përfaqësues i Punëmarrësve
17.2 Kushtet e pjesëmarrjes
18. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
19. Anëtarët e Këshillit të Administrimit
(plotësohet nëse është Sh.a me një
nivel)
19.1 Kryetar/anëtar
19.2 Afati i emërimit
20. Anëtar i Pavarur
20.1 Përfaqësues i Punëmarrësve
20.2 Kushtet e pjesëmarrjes
21. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
22. Anëtarët e Këshillit të Administrimit
(plotësohet nëse është Sh.a me një
nivel)
22.1 Kryetar/anëtar
22.2 Afati i emërimit
23. Anëtar i Pavarur
23.1 Përfaqësues i Punëmarrësve
23.2 Kushtet e pjesëmarrjes

Nga : 04/10/2017

Deri : 10/10/2021

Lorenc Hastopalli
Kryetar
Nga : 15/12/2020

Deri : 10/10/2021

Jo
Jo

Anri Mollaj
Anetar
Nga : 15/12/2020

Deri : 10/10/2021

Po
Jo

Eriton Shehu
Anetar
Nga : 15/10/2020

Deri : 10/10/2021

Po
Jo
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24. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
25. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
25.1 Afati i emërimit
26. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
26.1 Afati i emërimit
27. Aksionarët

Armand Avdolli
Nga : 15/12/2020
Bledar Strelca
Nga : 15/12/2020
MARINER
Me te drejte vote
Pa te drejte vote

27.1 Numri i Aksioneve

27.2 Përqindja e pjesëmarrjes
28. Aksionarët

28.2 Përqindja e pjesëmarrjes
29. Aksionarët

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

: 9600.0000
:

DURRES KURUM SHIPPING
: 10150200.0000
:

99,90
Global Liman Isletmeleri
Me te drejte vote
Pa te drejte vote

29.1 Numri i Aksioneve

Deri : 15/12/2021

,09
Me te drejte vote
Pa te drejte vote

28.1 Numri i Aksioneve

Deri : 15/12/2021

: 200.0000
:

,01

31. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Emri Tregtar: DURRES CONTAINER TERMINAL
E-Mail: adakallcaku@dct.al
Telefon: 0692064800

32. 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)
Aplikim per regjistrimin fillestar te shoqerise anonime
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
Aplikim per regjistrimin fillestar te shoqerise anonime
Dokumenti i autorizimit
Regjistrimi Fillestar: CN-597893-09-11

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
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Data e
regjistrimit
13/02/2012

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-680372-02-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te Mbledhjes se Keshillit te
Administrimit te shoqerise date 06.02.2012 ne te cilin u vendos riemerimi e
administratorit te shoqerise z. Ahmet Korsun deri me date 06.08.2012. Depozitimi i
vendimit te Mbledhjes se Asamblese se Pergjithshme te Aksionereve date 06.02.2012 ne te
cilin u vendos miratimi i riemerimit te anetareve te keshillit te administrimit te shoqerise
per nje afat deri me date 06.08.2012 .
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Ahmet Kursun")
Nga Data ishte
("21/09/2011")
u be
("06/02/2012")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Ahmet Kursun")
Kohëzgjatja ishte
("21/12/2011")
u be
("06/08/2012")

,
,

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Erjola Seraj")
, Nga Data
ishte
("21/09/2011")
u be
("06/02/2012")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Erjola Seraj")
,
Kohëzgjatja ishte
("21/12/2011")
u be
("06/08/2012")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Teuta Ustundag")
, Nga
Data ishte
("21/09/2011")
u be
("06/02/2012")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Teuta Ustundag")
,
Kohëzgjatja ishte
("21/12/2011")
u be
("06/08/2012")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Ahmet Kursun")
, Nga
Data ishte
("21/09/2011")
u be
("06/02/2012")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Ahmet Kursun")
,
Kohëzgjatja ishte
("21/12/2011")
u be
("06/08/2012")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
24/10/2012

Numri i ceshtjes: CN-901400-10-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te shoqerise “DURRES KURUM
SHIPPING”, date 15.03.2012 ku eshte vendosur: Miratimi i shitjes se 48 % te aksioneve te
shoqerise. Depozitimi i vendimit te asamblese se aksionereve te shoqerise “DURRES
CONTAINER TERMINAL” sh.a, date 21.09.2012 per ndryshimin e anetareve te Keshillit
te Administrimit. Depozitimi i vendimit te Keshillit te Administrimit, date 22.09.2012 per
riemerim administratori. Depozitimi i kontrates se shitjes se aksioneve, date 05.10.2012,
Nr.2784 Rep. Nr.631 Kol.
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
Kane ndryshuar te dhenat per
("DURRES KURUM SHIPPING")
,
Vlera e Kontributit ishte
("1.980.000,00")
u be
("1.020.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("DURRES KURUM SHIPPING")
,
Përqindja e Kapitalit ishte
("99,00")
u be
("51,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("DURRES KURUM SHIPPING")
,
Numri i aksioneve ishte
("19.800,00")
u be
("10.200,00")
eshte shtuar ortaku:
("MARINER")
Numri i aksioneve "9.600,00
Perqindja ne kapital "48,00"
Kontributi ne para "960.000,00
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Ahmet Kursun")
Nga Data ishte
("06/02/2012")
u be
("22/09/2012")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Ahmet Kursun")
Kohëzgjatja ishte
("06/08/2012")
u be
("22/01/2013")

,
,

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Marin Hili")
Nga data "21/09/2012"
Ne daten "21/09/2014"
eshte shtuar anetari:
("Zeki Kaya")
Nga data "21/09/2012"
Ne daten "21/09/2014"
eshte larguar anetari:
("Erjola Seraj")
eshte larguar anetari:
("Teuta Ustundag")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Ahmet Kursun")
, Nga
Data ishte
("06/02/2012")
u be
("21/09/2012")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Ahmet Kursun")
,
Kohëzgjatja ishte
("06/08/2012")
u be
("21/09/2014")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Ahmet Kursun")
, Koment
ishte
("Kryetar")
u be
("")
Lista e Dokumenteve:
Akti i ekspertimit te ekspertit vleresues te licensuar per pagesen e kapitalit ne natyre
Transferim i kuotave te kapitalit
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
Vendim i asamblese se pergjithshme
31/01/2013

Numri i ceshtjes: CN-999340-01-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të Mbledhjes së Këshillit të
Administrimit të shoqërisë, datë 28.01.2013, në të cilin u vendos riemerimi i
administratorit të shoqërise z. Ahmet Korsun deri më datë 28.01.2014.
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Ahmet Kursun")
Nga Data ishte
("22/09/2012")
u be
("28/01/2013")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Ahmet Kursun")
Kohëzgjatja ishte
("22/01/2013")
u be
("28/01/2014")

,
,

Lista e Dokumenteve:
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
Vendim i asamblese se pergjithshme
07/10/2013

Numri i ceshtjes: CN-212391-10-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te Keshillit te Administrimit, date
30.09.2013, ne te cilin eshte vendosur:Miratimi i dorheqjes se Z. Ahmet Kursun, nga
detyra e administratorit te shoqerise.Emerimi ne detyren e administratorit te shoqerise te Z.
Mesut Yanar, me nje afta dy-vjecare.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Mesut Yanar")
"30/09/2013"
Ne daten "30/09/2015"
eshte larguar administratori:
("Ahmet Kursun")

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)
28/10/2013

Numri i ceshtjes: CN-232449-10-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit, date 07.10.2013, ku eshte vendosur: 1Largimi i z.Ahmet Kursun si anetar bordi te Keshillit Administrativ. 2-Caktimin e znj.Ada
Kallçaku si anetar te bordit administrativ.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Ada Kallçaku")
Nga data "07/10/2013"
Ne daten "21/09/2014"
eshte larguar anetari:
("Ahmet Kursun")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
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Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
26/07/2014

Numri i ceshtjes: CN-575386-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit vjetor kontabel per vitin 2013.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Raport Auditimi
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Mandati i Pageses
Dokumenti i autorizimit
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve

16/01/2015

Numri i ceshtjes: CN-805911-01-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit nr. 2015/1, datë 15.01.2015, ku është
vendosur: Emërimi i eksperteve, Agim Qenani dhe Ali Pisha, për auditimin e pasqyrave
financiare të vitit 2014. Depozitimi i vendimit nr. 2015/2, datë 15.01.2015, ku është
vendosur: Emërimi në detyrën Këshillit të Administrimit : Mesut Yanar( Kryetar); Ada
Kallçaku dhe Erinda Malaj. Depozitimi i vendimit nr. 2015/3, datë 15.01.2015, ku është
vendosur: Emërimi i ekspertit, Agim Qenani, për përgatitjen raportit rreth rritjes së
kapitalit të shoqërisë deri në 32.5 milion dollarë amerikan në ekuivalentin në lekë
nëpërmjet emetimit të aksioneve të reja. Depozitimi i vendimit nr. 2015/4, datë
15.01.2015, ku është vendosur:1- Miratimi i raportin e ekspertit për rritjen e kapitalit. 2Rritja e kapitalit të shoqërisë deri në masën 3 867 500 000 lekë, nëpërmjet emetimit deri
në 38675000 aksine të aksioneve të reja. Aksionet e reja mund të nënshkruhen dhe
paguhen brënda afatit 26 ditorë, deri në masën 19724250, nga aksionari “Durrës Kurum
Shipping”shpk, deri në masën 18564000 nga aksionari “ Marinier” spa, deri në masën
386750, nga aksionari “ Global Liman Isletmeleri”a.s. Brënda afatit 26 ditor nga dita e
publikimit të këtij vendimi në QKR, secili aksionar duhet të njoftojë me shkrim
administratorin për numrin e aksioneve të reja që dëshiron të nënshkruajë dhe brënda po
këtij afati , 26 ditorë, duhet ti shlyejë tërësisht këto aksione që propozohen të emetohen.
Aksionet e panënshkruara dhe/ose ato që janë nënshkruar nga aksionarët por rezultojnë të
pashlyera në përfundim të afatit 26 ditorë, të sipërpërmendur, nuk do të përrfshihen në
rritjen e kapitalit. Depozitimi i raportit të ekspertit për zmadhim kapitalit.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte larguar anetari:
("Ada Kallçaku")
eshte larguar anetari:
("Zeki Kaya")
eshte larguar anetari:
("Marin Hili")
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:
eshte shtuar eksperti kontabel:
("Agim Qenani")
Nga data
"15/01/2015"
eshte shtuar eksperti kontabel:
("Ali Pisha")
Nga data "15/01/2015"
eshte larguar eksperti kontabel:
("I.L.D-99 AUDIT")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te keshilli i administrimit:
eshte shtuar anetari:
("Mesut Yanar")
Nga data "15/01/2015"
Ne daten "15/01/2016"
eshte shtuar anetari:
("Erinda Malaj")
Nga data "15/01/2015"
Ne daten "15/01/2016"
eshte shtuar anetari:
("Ada Kallçaku")
Nga data "15/01/2015"
Ne daten "15/01/2016"
Lista e Dokumenteve:
Akti i ekspertimit te ekspertit vleresues te licensuar per pagesen e kapitalit ne natyre
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Dokumenti i autorizimit
Ndryshime te statutit apo aktit te themelimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Aplikim per garanci tjeter
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
09/02/2015

Numri i ceshtjes: CN-854285-02-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i aktit "Çertifikate Regjistrimi ne Seksionin e
Zakonshem", per te dhenat identifikuese te shoqerise "MARINER" srl, i leshuar nga
Dhoma e Tregtise Industrise Artizanatit dhe Bujqesise se Padoves, sipas se ciles vertetohet
ndryshimi i formes juridike te shoqerise "MARINER" srl.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
eshte shtuar ortaku:
("MARINER")
Numri i aksioneve "9.600,00
Perqindja ne kapital "48,00"
Kontributi ne para "960.000,00
eshte larguar ortaku:
("MARINER")
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)

02/03/2015

Numri i ceshtjes: CN-882218-02-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 15.01.2015 ne te cilin eshte
vendosur per miratimin e zmadhimit te kapitalit nepermjet emetimit te aksioneve te reja.
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Depozitimi i njoftimit, date 13.02.2015 leshuar nga administratori I shoqerise ne te cilin
pasqyrohet vlera dhe % e secilit aksioner pas shlyerjes se aksioneve.
Vlera e Kapitalit ishte
"2.000.000,00"
u be
"1.016.000.000,00"
Numri i Aksioneve ishte
"20.000,00"
u be
"10.160.000,00"
Capital_Paid_Value ishte
"2.000.000,00"
u be
"1.016.000.000,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
Kane ndryshuar te dhenat per
("DURRES KURUM SHIPPING")
,
Vlera e Kontributit ishte
("1.020.000,00")
u be
("1.015.020.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("DURRES KURUM SHIPPING")
,
Përqindja e Kapitalit ishte
("51,00")
u be
("99,90")
Kane ndryshuar te dhenat per
("DURRES KURUM SHIPPING")
,
Numri i aksioneve ishte
("10.200,00")
u be
("10.150.200,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("MARINER")
, Përqindja e Kapitalit
ishte
("48,00")
u be
(",09")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Global Liman Isletmeleri")
,
Përqindja e Kapitalit ishte
("1,00")
u be
(",01")
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
14/04/2015

Numri i ceshtjes: CN-939648-03-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Saktesimi i kodit ekonomit (NVE).
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

08/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-139709-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: DOREZIM BILANCI VITI 2011
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

24/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-166811-07-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses se administratorit te shoqerise,date:
21.07.2015, ne te cilin eshte kerkuar: Hapja e nje adrese dytesore.
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Durres;
DURRES;
Durres;
;
Lagjja 1, Rruga Egnatia, Pallati Fly, Kati 9;
"

DURRES;

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
08/09/2015

Numri i ceshtjes: CN-252886-09-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi I kerkeses date 07.09.2015 te administratorit ku
eshte vendosur hapja e nje adrese sekondare.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Elbasan;
ELBASAN;
;
Bradashesh;
BRADASHESH;
Magazinë 1 katëshe, Zona Kadastrale 3965, Nr.Pasurie 943;
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

14/09/2015

Numri i ceshtjes: CN-272962-09-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi I vendimit date 11.09.2015 te keshillit te
administrimit ku eshte vendosur riemerimi I administratorit te shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Mesut Yanar")
Kohëzgjatja ishte
("30/09/2015")
u be
("30/09/2016")

,

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
16/09/2015

Numri i ceshtjes: CN-280916-09-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kërkesës së administratorit të shoqëris Datë.
15.09.2015, për mbylljen e një adrese dytësore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Elbasan;
ELBASAN;
;
Bradashesh;
BRADASHESH;
Magazinë 1 katëshe, Zona Kadastrale 3965, Nr.Pasurie 943;
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"

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
25/09/2015

Numri i ceshtjes: CN-305917-09-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr. 1810-15 Regj, Nr.33839 Prot., datë
18.09.2015, protokolluar nga QKR me Nr.8217 Prot., date 21.08.2015 , lëshuar nga
Shoqëria Përmbarimore “ZIG”shpk , ku është urdhëruar: Vendosjen e masës së sekuestros
konservative, në aktivet e palës debitore, shoqëria “Durrës Container Terminal” sha, me
NUIS (NIPT) L12126504E. Aktivet dhe kuotat do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një
urdhëresë të dytë.
Lista e Dokumenteve:

08/10/2015

Numri i ceshtjes: CN-343201-10-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr. 1810-15 Regj., Nr.34836 Prot., date
05 .10.2015, protokolluar nga QKR me Nr.8751 Prot., date 05.10.2015, lëshuar nga
Shoqëria Përmbarimore “ZIG”shpk, ku është urdhëruar: Heqja e masës së sekuestros
konservative të vendosur me anë të shkresës Nr. 33839 Prot., date 18.09.2015, në aktivet e
palës debitore, shoqëria “Durres Contanier Terminal” sha, me Nuis (Nipt) L12126504E.
Lista e Dokumenteve:

06/05/2016

Numri i ceshtjes: CN-680675-05-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, Nr. 10-2016-927 (373), datë
21.04.2016, të Gjykatës së Apelit Durrës, ku është vendosur: - Lëshimi i urdhrit të
ekzekutimit për vendimin e formës së prerë nr. Nr. 10-2016-927 (373), datë 21.04.2016, të
Gjykatës së Apelit Durrës. Depozitimi i vendimit, Nr. 10-2016-927 (373), datë
21.04.2016, të Gjykatës së Apelit Durrës, ku është vendosur: - Ndryshimi i vendimit
Nr.(11-2015-4853)1635, datë 20.10.2015, të Gjykatës Rrethit Gjyqësor Durrës, si më
poshtë: - Pranimi i padisë. – Konstatimin e pavleshëm të vendimit Nr.2015/1, nr.2015/2,
nr.2015/3 dhe nr.2015/4, të asamblesë së Përgjithshme të aksionarëve, të Shoqërisë
“DURRES CONTAINER TERMINAL” sha. – Kthimin e shumës 7,234,202 Euro nga
“DURRES CONTAINER TERMINAL” sh.a, në favor të personi të tretë “DURRES
KURUM SHIPPING” shpk.
Vlera e Kapitalit ishte
"1.016.000.000,00"
u be
"2.000.000,00"
Numri i Aksioneve ishte
"10.160.000,00"
u be
"20.000,00"
Capital_Paid_Value ishte
"1.016.000.000,00"
u be
"2.000.000,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
Kane ndryshuar te dhenat per
("DURRES KURUM SHIPPING")
Vlera e Kontributit ishte
("1.015.020.000,00")
u be
("1.020.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("DURRES KURUM SHIPPING")

,
,
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Përqindja e Kapitalit ishte
Kane ndryshuar te dhenat per
Numri i aksioneve ishte
("10.200,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
Përqindja e Kapitalit ishte
Kane ndryshuar te dhenat per
ishte
(",09")

("99,90")
u be
("51,00")
("DURRES KURUM SHIPPING")
("10.150.200,00")
u be

,

("Global Liman Isletmeleri")
,
(",01")
u be
("1,00")
("MARINER")
, Përqindja e Kapitalit
u be
("48,00")

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:
eshte shtuar eksperti kontabel:
("I.L.D-99 AUDIT")
"21/09/2011"
Ne daten "21/09/2012"
eshte larguar eksperti kontabel:
("Ali Pisha")
eshte larguar eksperti kontabel:
("Agim Qenani")

Nga data

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te keshilli i administrimit:
eshte shtuar anetari:
("Zeki Kaya")
Nga data "21/09/2012"
Ne daten "21/09/2014"
eshte shtuar anetari:
("Marin Hili")
Nga data "21/09/2012"
Ne daten "21/09/2014"
eshte larguar anetari:
("Mesut Yanar")
eshte larguar anetari:
("Erinda Malaj")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Ada Kallçaku")
, Nga Data
ishte
("15/01/2015")
u be
("07/10/2013")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Ada Kallçaku")
,
Kohëzgjatja ishte
("15/01/2016")
u be
("21/09/2014")
Lista e Dokumenteve:
23/05/2016

Numri i ceshtjes: CN-712198-05-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: DEPOZITIM I BILANCIT VJETOR PER VITIN
FINANCIAR 2015
Lista e Dokumenteve:
Mandati i Pageses
Bilanci Kontabël
Dokumenti i autorizimit
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

23/05/2016

Numri i ceshtjes: CN-712410-05-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: DEPOZITIM I BILANCIT VJETOR PER VITIN
FINANCIAR 2014
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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)
Bilanci Kontabël
Dokumenti i autorizimit
14/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-799439-07-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit datë 24.02.2016, të asamblese së
pergjithshme të aksionareve të shoqerise, ku ështe vendosur: -Emërimin në detyrën e
anëtarit dhe Kryetarit të Këshillit të Administrimit të z.Mesut Yanar. -Emërimin në detyrën
e anëtarit të këshillit të administrimit të znj.Ada Kallçaku dhe z.Sokol Plani.Depozitim i
vendimit datë 24.02.2016, ku është vendosur: Miratim i i punës dhe emërimin për
auditimin e pasqyrave finanicare të vitit 2015 në detyrën e ekspertit kontabël të z.Agim
Qenani dhe z.Ali Pisha.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te keshilli i administrimit:
eshte shtuar anetari:
("Mesut Yanar")
Nga data "24/02/2016"
Ne daten "24/02/2017"
eshte shtuar anetari:
("Sokol Plani")
Nga data "24/02/2016"
Ne daten "24/02/2017"
eshte larguar anetari:
("Zeki Kaya")
eshte larguar anetari:
("Marin Hili")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Ada Kallçaku")
, Nga Data
ishte
("07/10/2013")
u be
("24/02/2016")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Ada Kallçaku")
,
Kohëzgjatja ishte
("21/09/2014")
u be
("24/02/2017")
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

02/08/2016

Numri i ceshtjes: CN-860931-08-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit,Nr.396 të Gjykatës së Lartë ( Kolegji
Civil),date:27.07.2016, ku është vendosur: - Pezullim in e ekzekutimit të vendimit Nr.(112015-4853) 1635, datë 20.10.2015, të Gjykatës Rrethit Gjyqësor Durrës ndryshuar me
vendimin Nr. 10-2016-927 (373), datë 21.04.2016, të Gjykatës së Apelit Durrës.
Lista e Dokumenteve:
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Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
14/09/2016

Numri i ceshtjes: CN-926975-09-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit te asambles se shoqerise, date:
09.09.2016, ne te cilin eshte vendosur: Miratimi i doreheqjes se z. Sokol Plani nga detyra e
anetarit te Keshillit te Administrimit dhe emerimi ne vend te tij i z. Gejrgji Poro.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te keshilli i administrimit:
eshte shtuar anetari:
("Gjergji Poro")
Nga data "09/09/2016"
Ne daten "24/02/2017"
eshte larguar anetari:
("Sokol Plani")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

05/10/2016

Numri i ceshtjes: CN-963797-10-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim I Vendimit te Keshillit Administrimit dt.19.09.2016
per riemërim Administratori te Shoqerise me nje afat 1- vjecar.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Mesut Yanar")
Nga Data ishte
("30/09/2013")
u be
("30/09/2016")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Mesut Yanar")
Kohëzgjatja ishte
("30/09/2016")
u be
("30/09/2017")

,
,

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
14/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-368990-07-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Vendimit Nr.00-2017-845 (67), date 01.06.2017,
te Gjykates se Larte, ku eshte vendosur prishja e Vendimit Nr.10-2016-927 (373), date
21.04.2016, te Gjykates se Apelit Durres dhe lenien ne fuqi te Vendimit Nr. (11-20154853) 1635, date 20.10.2015 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Durres.
Vlera e Kapitalit ishte
"2.000.000,00"
u be
"1.016.000.000,00"
Numri i Aksioneve ishte
"20.000,00"
u be
"10.160.000,00"
Capital_Paid_Value ishte
"2.000.000,00"
u be
"1.016.000.000,00"
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
Kane ndryshuar te dhenat per
("DURRES KURUM SHIPPING")
,
Vlera e Kontributit ishte
("1.020.000,00")
u be
("1.015.020.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("DURRES KURUM SHIPPING")
,
Përqindja e Kapitalit ishte
("51,00")
u be
("99,90")
Kane ndryshuar te dhenat per
("DURRES KURUM SHIPPING")
,
Numri i aksioneve ishte
("10.200,00")
u be
("10.150.200,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Global Liman Isletmeleri")
,
Përqindja e Kapitalit ishte
("1,00")
u be
(",01")
Kane ndryshuar te dhenat per
("MARINER")
, Përqindja e Kapitalit
ishte
("48,00")
u be
(",09")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:
eshte shtuar eksperti kontabel:
("Ali Pisha")
Nga data "15/01/2015"
eshte shtuar eksperti kontabel:
("Agim Qenani")
Nga data
"15/01/2015"
eshte larguar eksperti kontabel:
("I.L.D-99 AUDIT")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te keshilli i administrimit:
eshte shtuar anetari:
("Erinda Malaj")
Nga data "15/01/2015"
Ne daten "15/01/2016"
eshte larguar anetari:
("Gjergji Poro")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Ada Kallçaku")
, Nga Data
ishte
("24/02/2016")
u be
("15/01/2015")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Ada Kallçaku")
,
Kohëzgjatja ishte
("24/02/2017")
u be
("15/01/2016")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Mesut Yanar")
, Nga Data
ishte
("24/02/2016")
u be
("15/01/2015")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Mesut Yanar")
,
Kohëzgjatja ishte
("24/02/2017")
u be
("15/01/2016")
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)
11/08/2017

Numri i ceshtjes: CN-417715-08-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se aksionereve, date
02.08.2017 ku eshte vendosur : Emerimin e anetareve te Keshillit te Administrimit Lorenc
Hastopalli dhe Gjergji Poro. Emerimin e Kryetarit te Keshillit te Administrimit Ada
Kallçaku. Largimin e anetareve te Keshillit te Administrimit Erinda Malaj dhe Mesut
Yanar. Emerimin e eksperteve kontabel Ali Pisha dhe Agim Qenani per auditimin e
15

pasqyrave financiare te vitit 2016.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:
Kane ndryshuar te dhenat per ekspertin kontabel:
("Ali Pisha")
Data ishte
("15/01/2015")
u be
("02/08/2017")
Kane ndryshuar te dhenat per ekspertin kontabel:
("Ali Pisha")
Kohëzgjatja ishte
("")
u be
("03/08/2018")
Kane ndryshuar te dhenat per ekspertin kontabel:
("Agim Qenani")
Nga Data ishte
("15/01/2015")
u be
("02/08/2017")
Kane ndryshuar te dhenat per ekspertin kontabel:
("Agim Qenani")
Kohëzgjatja ishte
("")
u be
("03/08/2018")

, Nga
,
,
,

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te keshilli i administrimit:
eshte shtuar anetari:
("Lorenc Hastopalli")
Nga data "02/08/2017"
Ne daten "03/08/2018"
eshte shtuar anetari:
("Gjergji Poro")
Nga data "02/08/2017"
Ne daten "03/08/2018"
eshte larguar anetari:
("Erinda Malaj")
eshte larguar anetari:
("Mesut Yanar")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Ada Kallçaku")
, Nga Data
ishte
("15/01/2015")
u be
("02/08/2017")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Ada Kallçaku")
,
Kohëzgjatja ishte
("15/01/2016")
u be
("03/08/2018")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Ada Kallçaku")
, Koment
ishte
("")
u be
("Kryetare")
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
06/10/2017

Numri i ceshtjes: CN-499367-10-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te keshillit te administrimit, date
04.10.2017 per ndryshimin e admnistratorit. Largimi i Mesut Yanar dhe emerimi i Ada
Kallçaku.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Ada Kallçaku")
"04/10/2017"
Ne daten "12/10/2018"
eshte larguar administratori:
("Mesut Yanar")

Nga data

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
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Dokumenti i autorizimit
23/10/2017

Numri i ceshtjes: CN-517209-10-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 13.10.2017, ku eshte vendosur: 1Miratimi i shperndarjes se dividentit per secilin aksionar. 2- Ndryshimi i anetareve te
Keshillit te Administrimit te shoqerise. 3- Shkarkimi i znj. Ada Kallcaku nga detyra e
Kryetares se Keshillit te Administrimit. 3- Emerimi i z. Lorenc Hastopalli si kryetar i
Keshillit te Administrimit te shoqerise. Mandati i tij si kryetar fillon ne daten 13.10.2017
dhe perfundon me date 03.08.2018.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te keshilli i administrimit:
eshte shtuar anetari:
("Eriton Shehu")
Nga data "13/10/2017"
Ne daten "03/08/2018"
eshte shtuar anetari:
("Dorian Molloholli")
Nga data "13/10/2017"
Ne daten "03/08/2018"
eshte larguar anetari:
("Ada Kallçaku")
eshte larguar anetari:
("Gjergji Poro")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Lorenc Hastopalli")
,
Koment ishte
("")
u be
("Kryetar")
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)

18/10/2017

Numri i ceshtjes: CN-523189-10-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare te vitit 2016.
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Dokumenti i autorizimit
Bilanci Kontabël
Raport Auditimi
Akti i Pageses e kundravajtjes administrative (nëse ka)

19/01/2018

Numri i ceshtjes: CN-635102-01-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.104/3 Prot., date 12.01.2018, lëshuar
nga Shoqeria Permbarimore “JUSTITIA” shpk, protokolluar nga QKB me Nr.550 Prot.,
date 17.01.2018 , ku është urdhëruar: Vendosjen e mases se sekuestros konservative ne
aktivitetet e pales debitore, shoqeria “DURRES CONTAINER TERMINAL” sha, me
NIPT L12126504E me administrative Ada Kallçaku.
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Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik
23/03/2018

Numri i ceshtjes: CN-708973-03-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.462/3 Prot., date 12.03.2018,
protokolluar nga QKB me Nr.3047 Prot., date 16.03.2018, lëshuar nga Shoqeria
Permbarimore “JUSTITIA” shpk, ku eshte urdheruar: Heqja e mases se sekuestros
konservative ne aktivitetet e pales debitore shoqeria “DURRES CONTAINER
TERMINAL” sha, me NIPT L12126504E me administrator Ada Kallçaku.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

20/06/2018

Numri i ceshtjes: CN-825838-06-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 24.05.2018, ku eshte vendosur:
Shtyrjen e afatit te emerimit te anetareve te Keshillit te Administrimit te shoqerise me nje
mandat deri me date 15.04.2019. Emerimin e eksperteve kontabel Z. Ali Pisha dhe Z.
Agim Qenani, per nje mandat nga data 24.05.2018 deri me date 15.04.2019.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:
Kane ndryshuar te dhenat per ekspertin kontabel:
("Agim Qenani")
Kohëzgjatja ishte
("03/08/2018")
u be
("15/04/2019")
Kane ndryshuar te dhenat per ekspertin kontabel:
("Ali Pisha")
,
Kohëzgjatja ishte
("03/08/2018")
u be
("15/04/2019")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te keshilli i administrimit:
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Eriton Shehu")
,
Kohëzgjatja ishte
("03/08/2018")
u be
("15/04/2019")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Lorenc Hastopalli")
,
Kohëzgjatja ishte
("03/08/2018")
u be
("15/04/2019")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Dorian Molloholli")
,
Kohëzgjatja ishte
("03/08/2018")
u be
("15/04/2019")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

27/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-885279-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare 2017.
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,

Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Raport Auditimi
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Dokumenti i autorizimit
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
15/10/2018

Numri i ceshtjes: CN-973361-10-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te keshillit te administrimit, date
10.10.2018 per riemerimin e admnistratorit te shoqerise.
E-Mail ishte
("")
u be
("adakallcaku@dct.al")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Ada Kallçaku")
Kohëzgjatja ishte
("12/10/2018")
u be
("10/10/2019")

,

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
26/03/2019

Numri i ceshtjes: CN-135526-03-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të asamblesë së ortakëve datë
11.03.2019 për shtyrjen e afatit të anëtarëve të Këshillit të Administrimit z. Lorenc
Hastopalli,z. Eriton Shehu, z.Dorian Molloholli me një mandat deri më datë
15.04.2020.Emërimin e eksperteve kontabël z. Agim Qenani dhe z. Ali Pisha per një
mandat nga data 15.04.2019 deri më datë 15.04.2020. Ndarjen e dividentit të shoqërisë
sipas raportit të përgatitur nga eksperti kontabël në vlerën 490.525.296 lekë ose në vlerën
ekuivalente të kësaj shume në monedhën Euro. Pagesa e dividentit të bëhet nga aksionerët
mbi bazën e një kërkese drejtuar administratores ku të specifikohet numri i llogarisë
bankare në të cilën aksioneri kërkon pagimin e dividentit. Administratorja të kryej pagesën
me transfertë bankare dhe me këste, me vlerë të ndryshme ne varësi të gjendjes së
likuiditeteve të shoqërisë me kusht që të jenë shlyer detyrimet tatimore, tarifat
koncensionare dhe pagat e punëmarrësve si dhe të ketë siguri të mjaftueshme që kryerja e
këtyre pagesave nuk vihet në rrezik për të paktën 9 muajt e ardhshëm.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:
Kane ndryshuar te dhenat per ekspertin kontabel:
("Ali Pisha")
,
Kohëzgjatja ishte
("15/04/2019")
u be
("15/04/2020")
Kane ndryshuar te dhenat per ekspertin kontabel:
("Agim Qenani")
Kohëzgjatja ishte
("15/04/2019")
u be
("15/04/2020")
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,

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te keshilli i administrimit:
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Eriton Shehu")
,
Kohëzgjatja ishte
("15/04/2019")
u be
("15/04/2020")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Dorian Molloholli")
,
Kohëzgjatja ishte
("15/04/2019")
u be
("15/04/2020")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Lorenc Hastopalli")
,
Kohëzgjatja ishte
("15/04/2019")
u be
("15/04/2020")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
16/05/2019

Numri i ceshtjes: CN-197766-05-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim i numrit të kontaktit.
Telefon ishte
("0692064901")
u be
("0692064800")
Lista e Dokumenteve:

19/06/2019

Numri i ceshtjes: CN-232843-06-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitmi i kerkeses se administratorit, date 18.06.2019 ku
eshte kerkuar : Hapja e nje adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Elbasan;
ELBASAN;
;
Bradashesh;
BRADASHESH;
Rruga Elbasan-Metalurgjik, Km.5, Nr.Pasurie 938, Zona
Kadastrale 3965, brenda ambjenteve të ish-Kombinatit Metalurgjik;
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

09/10/2019

Numri i ceshtjes: CN-363108-10-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit date 04.10.2019, per riemërim
administratori.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Ada Kallçaku")
Kohëzgjatja ishte
("10/10/2019")
u be
("10/10/2021")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

19/11/2019

Numri i ceshtjes: CN-410252-11-19
20

,

Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Kërkesës date 18.11.2019, per mbyllje adrese
dytësore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Elbasan;
ELBASAN;
;
Bradashesh;
BRADASHESH;
Rruga Elbasan-Metalurgjik, Km.5, Nr.Pasurie 938, Zona Kadastrale
3965, brenda ambjenteve të ish-Kombinatit Metalurgjik;
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
27/11/2019

Numri i ceshtjes: CN-417469-11-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit date 21.11.2019, per ndryshim ne
Këshillin e Administrimit.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te keshilli i administrimit:
eshte shtuar anetari:
("Anri Mollaj")
Nga data "21/11/2019"
Ne daten "15/04/2020"
eshte larguar anetari:
("Dorian Molloholli")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

23/04/2020

Numri i ceshtjes: CN-488554-04-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2018.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres (1).xlsx
Shenimet shpjeguese 2018.pdf
Pasqyrat Financiare 2018.pdf
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta.xlsx
Pasqyra e flukseve të mjeteve monetare Indirekte.xlsx
Vendimi i Asamblese se pergjitheshme DCT- v. 2018.pdf
Pagese fat dt.04.02.2020.pdf

28/05/2020

Numri i ceshtjes: CN-512472-05-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit te asamblese se aksionereve te
shoqerise, date 25.05.2020, ku eshte vendosur: Ndryshimi i adreses kryesore te ushtrimit te
aktivitetit.
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Durres;
DURRES;
Durres;
;
DURRES;
Lagjja 4, Rruga Egnatia, Zona Kadastrale 8514, Nr.Pasurie 4/210-N1;
"
eshte Hequr Adresa: "Durres;
DURRES;
Durres;
;
DURRES;
Porti detar, Durres;
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
27/10/2020

Numri i ceshtjes: CN-609545-10-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2019.
Lista e Dokumenteve:
2019.Pasqyra e performances sipas natyres DCT.xlsx
2019.Pasqyra e ndryshimeve ne kapitalet e veta.xlsx
Raporti i ecurise financiare DCT.pdf
Vendimi i Asmablese se Pergjitheshme per DCT viti 2019.pdf
2019.Pasqyra e pozicionit financiar DCT.xlsx
01.Shenimet shpjegurese DCT 2019 (1).pdf
2019.Pasqyra e flukseve te mjeteve monetare DCT.xlsx
Pagese ne QKB.pdf

05/11/2020

Numri i ceshtjes: CN-615822-11-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, datë 04.11.2020 për mbyllje adrese
dytësore
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Durres;
DURRES;
Durres;
;
Lagjja 1, Rruga Egnatia, Pallati Fly, Kati 9;
"

DURRES;

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
28/12/2020

Numri i ceshtjes: CN-635545-12-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 15.12.2020, ku eshte vendosur:
Miratimi i riemerimit te Anëtarët e Këshillit të Administrimit të shoqerise dhe ndryshimi i
ekspertit kontabel.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:
eshte shtuar eksperti kontabel:
("Armand Avdolli")
"15/12/2020"
Ne daten "15/12/2021"
eshte shtuar eksperti kontabel:
("Bledar Strelca")

Nga data
Nga data
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"15/12/2020"
Ne daten "15/12/2021"
eshte larguar eksperti kontabel:
("Agim Qenani")
eshte larguar eksperti kontabel:
("Ali Pisha")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te keshilli i administrimit:
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Eriton Shehu")
, Nga Data
ishte
("13/10/2017")
u be
("15/10/2020")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Eriton Shehu")
,
Kohëzgjatja ishte
("15/04/2020")
u be
("10/10/2021")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Lorenc Hastopalli")
, Nga
Data ishte
("02/08/2017")
u be
("15/12/2020")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Lorenc Hastopalli")
,
Kohëzgjatja ishte
("15/04/2020")
u be
("10/10/2021")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Anri Mollaj")
, Nga Data
ishte
("21/11/2019")
u be
("15/12/2020")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Anri Mollaj")
, Kohëzgjatja
ishte
("15/04/2020")
u be
("10/10/2021")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
21/03/2021

Numri i ceshtjes: CN-673571-03-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr. 505 Prot., Nr. Dosje 05., datë
08.03.2021, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Private“ E P S A “ SHPK ku është
urdhëruar : Vendosjen e masës së sekuestros dhe bllokimin e aksioneve mbi shoqerine
“DURRES CONTAINER TERMINAL” SHA me Nipt L12126504E.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

Datë

:21/05/2021
__________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)
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