EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË
DHËNAT E SUBJEKTIT “SHOQËRI AKSIONARE”
GJENDJA E REGJISTRIMIT
1. Numri unik i identifikimit të subjektit M02223006B
(NUIS)
2. Data e Regjistrimit
23/10/2020
3. Emri i Subjektit

Bursa Shqiptare e Energjise Elektrike

4. Forma ligjore

Shoqëri Aksionare

5. Data e themelimit

05/10/2020

6. Kohëzgjatja

Nga: 05/10/2020

Deri:

7. Zyra qëndrore e shoqërisë në Shqipëri

Tirane Kashar YRSHEK Autostrada Tirane - Durres km 9,
Yrshek

8. Kapitali

250.000.000,00

9. Vlera e kapitalit të shlyer:

87530263.5700

10. Numri i aksioneve:

250.000,00

10.1 Vlera nominale:
11. Kategoritë e aksioneve të shoqërisë

1.000,00
të zakonshme

me përparësi

me të drejte
vote

pa të drejte
vote

11.1 Numri për secilën kategori
12. Objekti i aktivitetit:

Krijimi, menaxhimi dhe administrimi i tregut te organizuar te
energjise elektrike(ne vijim referuar edhe si "Tregu") nepermjet
platformes se tregut, ne baze te dites ne avance dhe brenda se
njejtes dite; b.kompensimit financiar (clearing) mes pjesemarresve
te tregut, ne perputhje me dispozitat e Ligjit te Sektorit te Energjise
Elektrike, Rregullat e Tregut te energjise elektrike dhe Modelin e
Tregut te energjise elektrike, ne fuqi.c.basbkimin e tregjeve
(market coupling) te energjise elektrike 2.Sa me siper perfshin
gjithashtu, por pa u kufizuar, aktivitetet e meposhtme: a.zhvillimin
e produkteve te tregut te energjise elektrike; b.planifikimin,
zhvillimin, zbatimin dhe mirembajtjen e perpunimit elektronik te
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13. Sistemi i administrimit

dhenave ne lidhje me Tregun; c.mbledhjen, perpunimin dhe
shperndarjen e informacionit ne lidhje me produktet e energjise
elektrike ne lidhje me Tregun; d.permbushjen e aktiviteteve te
kompensimit financiar (clearing&settlement) 3.Shoqeria, ne
menyre qe te permbushe objektin e saj te siperpermendur, duhet te
marre licencat dhe lejet/autorizimet e percaktuara nga legjislacioni
ne fuqi perpara fillimit te aktivitetit te saj. 4.Shoqeria do te kryeje
aktivitetet e saj ne perputhje me te gjithe legjislacionin e
zbatueshem ne Republiken e Shqiperise, si edhe me kete Statut.
5.Per qellim te permbushjes se objektit te saj, Shoqeria mund te
krijoje dege ose zyra perfaqesuese, te jete pjesemarrese ne kapitalin
aksionar te shoqerive te tjera ose te mbaje interesa ne to, perfshire
shoqeri me personalitet juridik shqiptar ose te huaj. 6.Shoqeria
mund te ushtroje aktivitete qe kane lidhje me tregtine
nderkombetare ose qe kane lidhje me ofrimin e sherbimeve ne
tregtine nderkombetare, me kusht qe ajo te veproje ne interes te
permbushjes se objektit te saj. 7.Ne permbushje te objektit te saj,
Shoqeria mund, si reference por pa u kufizuar: te marre kredi ne
banka apo institucione te tjera, shqiptare apo te huaja, te marre hua;
mund te bleje apo shese asete, prona te paluajtshme apo te
luajtshme, t'i jape ato me qira apo ne perdorim. 8.Shoqeria, brenda
kufizimeve te percaktuara nga legjislacioni ne fuqi, mund te kryeje
cdo aktivitet tjeter i cili konsiderohet si i nevojshem apo i dobishem
per permbushjen e objektit te Shoqerise. Shoqeria mund te ushtroje
nepermjet paleve te treta te kontraktuara, cdo veprimtari qe ben
pjese ne objektin e saj, siq percaktohet ne kete Nen.
me një nivel
me dy nivele

14. Administratori/ët

Sokol Dishnica

14.1 Afati i emërimit
15. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
15.1 Kufizimet e kompetencave (nëse
ka).
16. Anëtarët
e
Këshillit
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a
me dy nivele)
16.1 Kryetar/anëtar
16.2 Afati i emërimit
17. Anëtar i Pavarur
17.1 Përfaqesues i Punëmarrësve
17.2 Kushtet e pjesëmarrjes

Nga : 05/10/2020

Deri : 11/11/2023

SKENDER GJONBALAJ
Kryetar
Nga : 11/11/2020

Deri : 11/11/2023

Jo
Jo

18. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
19. Anëtarët
e
Këshillit Kledia Ngjela
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a
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me dy nivele)
19.1 Kryetar/anëtar
19.2 Afati i emërimit
20. Anëtar i Pavarur
20.1 Përfaqesues i Punëmarrësve
20.2 Kushtet e pjesëmarrjes
21. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
22. Anëtarët
e
Këshillit
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a
me dy nivele)
22.1 Kryetar/anëtar
22.2 Afati i emërimit
23. Anëtar i Pavarur
23.1 Përfaqesues i Punëmarrësve
23.2 Kushtet e pjesëmarrjes
24. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
25. Anëtarët
e
Këshillit
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a
me dy nivele)
25.1 Kryetar/anëtar
25.2 Afati i emërimit
26. Anëtar i Pavarur
26.1 Përfaqesues i Punëmarrësve
26.2 Kushtet e pjesëmarrjes
27. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
28. Anëtarët
e
Këshillit
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a
me dy nivele)
28.1 Kryetar/anëtar
28.2 Afati i emërimit
29. Anëtar i Pavarur
29.1 Përfaqesues i Punëmarrësve
29.2 Kushtet e pjesëmarrjes

Anetar
Nga : 05/10/2020

Deri : 30/10/2023

Jo
Jo

Ilda Nushi
Anetar
Nga : 11/11/2020

Deri : 11/11/2023

Jo
Jo

Majlinda Demko
Anetar
Nga : 05/10/2020

Deri : 30/10/2023

Jo
Jo

Sylejmon Raçi
Anetar
Nga : 15/07/2021

Deri : 15/07/2024

Jo
Jo

30. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
Studio L. E. A. L. Auditing
31. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
31.1 Afati i emërimit
Nga : 05/10/2020
Deri : 05/10/2021
32. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
Fatime Alliu
32.1 Afati i emërimit
Nga : 05/10/2020
Deri : 05/10/2021
33. Aksionarët
Operator Sistemi Transmisioni dhe Tregu -KOSTT
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33.1 Numri i Aksioneve

Me te drejte vote
Pa te drejte vote

33.2 Përqindja e pjesëmarrjes

42,75
OPERATORI SISTEMIT TRANSMETIMIT OST

34. Aksionarët

Me te drejte vote
Pa te drejte vote

34.1 Numri i Aksioneve

34.2 Përqindja e pjesëmarrjes
35. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

: 106875.0000
:

: 143125.0000
:

57,25

36. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Emri Tregtar: ALPEX
E-Mail: info@alpex.al
Telefon: 0694023686

37. Statusi:

Aktiv

Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Aplikim per regjistrimin fillestar te shoqerise anonime
Dokumenti i vlefshem i identifikimit te administratoreve
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Specimen i nenshkrimit te administratorit(eve)
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
Kopje e dokumentit te vlefshem te identifikimit te administratoreve
Regjistrimi Fillestar: CN-602254-10-20

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
03/11/2020

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-613879-11-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i dokumentacionit per emerimin e antareve te
keshillit mbikqyres.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Visar Hoxha")
Nga data "30/10/2020"
Ne daten "30/10/2023"
eshte larguar anetari:
("SABRI MUSIQI")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("SKENDER GJONBALAJ")
, Kohëzgjatja ishte
("05/10/2023")
u be
("30/10/2023")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Kledia Ngjela")
,
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Kohëzgjatja ishte
("05/10/2023")
u be
("30/10/2023")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Majlinda Demko")
,
Kohëzgjatja ishte
("05/10/2023")
u be
("30/10/2023")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Ilda Nushi")
, Kohëzgjatja
ishte
("05/10/2023")
u be
("30/10/2023")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
13/11/2020

Numri i ceshtjes: CN-619552-11-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te Keshillit Mbikqyres Nr. 1 date
11.11.2020 ku eshte vendosur: Z. Skender Gjonbalaj te jete kryetari i Keshillit Mbikqyres
dhe znj. Ilda Nushi te jete zevendeskryetar i Keshillit Mbikqyres. Vendimi i Keshillit
Mbikqyres Nr. 3 date 11.11.2020 per miratimin e emerimit te administratorit z. Sokol
Dishnica, per nje afat 3 vjecar.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Sokol Dishnica")
Kohëzgjatja ishte
("05/10/2023")
u be
("11/11/2023")

,

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Ilda Nushi")
, Nga Data
ishte
("05/10/2020")
u be
("11/11/2020")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Ilda Nushi")
, Kohëzgjatja
ishte
("30/10/2023")
u be
("11/11/2023")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Ilda Nushi")
, Koment ishte
("")
u be
("Zevendes kryetar ")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("SKENDER GJONBALAJ")
, Nga Data ishte
("05/10/2020")
u be
("11/11/2020")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("SKENDER GJONBALAJ")
, Kohëzgjatja ishte
("30/10/2023")
u be
("11/11/2023")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
22/07/2021

Numri i ceshtjes: CN-748583-07-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit Nr.6, date 15.07.2021 për ndryshimin e
një anëtari të Këshillit Mbikqyrës. Largimi i Visar Hoxha dhe Emërimi i Sylejmon Raçi.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
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eshte shtuar anetari:
Ne daten "15/07/2024"
eshte larguar anetari:

("Sylejmon Raçi")

Nga data "15/07/2021"

("Visar Hoxha")

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

Datë

:21/08/2021
__________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)
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