EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË
DHËNAT E SUBJEKTIT “SHOQËRI AKSIONARE”
GJENDJA E REGJISTRIMIT
1. Numri unik i identifikimit të subjektit K39010095A
(NUIS)
2. Data e Regjistrimit
01/01/2004
3. Emri i Subjektit

Ujesjelles-Kanalizime Rubik

4. Forma ligjore

Shoqëri Aksionare

5. Data e themelimit

31/05/2001

6. Kohëzgjatja

Nga: 31/05/2001

Deri:

7. Zyra qëndrore e shoqërisë në Shqipëri

Lezhe Rubik RUBIK Lagjja Mesme , ish godina e
mobilerise, qyteti Rubik, Mirdite.

8. Kapitali

38.057.000,00

9. Vlera e kapitalit të shlyer:

38057000.0000

10. Numri i aksioneve:

38.057,00

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

Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja
e tij.Mirëmbajtja e sistemit/ sistemeve të furnizimit me ujë të
pijshëm.Prodhimi dhe /ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesës së
konsumatorëve .Shërbimi i grumbullimit, largimit dhe trajtimit të
ujërave të ndotura. Mirëmbajtja e sistemeve të ujërave të ndotura,
si dhe të impianteve të pastrimit të tyre.
me një nivel
me dy nivele

14. Administratori/ët

Preng Prenga

12. Objekti i aktivitetit:
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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
24. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
25. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
25.1 Afati i emërimit
26. Aksionarët
26.1 Numri i Aksioneve

26.2 Përqindja e pjesëmarrjes

Nga : 07/06/2017

Deri : 07/06/2020

Armando Ndrejaj
Anetar
Nga : 07/06/2017

Deri : 07/06/2020

Po
Jo

Valmir Prenga
Anetar
Nga : 07/06/2017

Deri : 07/06/2020

Po
Jo

Preng Prenga
Anetar
Nga : 07/06/2017

Deri : 07/06/2020

Po
Jo

Lindita Muça
Nga : 21/06/2017
BASHKIA MIRDITË
Me te drejte vote
Pa te drejte vote

Deri :

: 38057.0000
:

100,00
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27. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit
28. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Emri Tregtar: Ujesjelles-Kanalizime Rubik

29. Statusi:

Çregjistruar pa Likuidim

Lista e Dokumenteve:
Regjistrimi Fillestar: CN-177443-09-08

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
1. 02/11
/2001

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i Vendimit:26604, Gjykata:Tirane
Data e Regjistrimit: 02.11.2001 Emri i Subjektit: Ujesjelles - Kanalizime Rubik Forma
Ligjore: Sh.a Data e Themelimit: 31.05.2001 Kohezgjatja: Pa afat Selia: Rubik Kapitali:
38.057.000 leke Objekti: Furnizim me uje te pijshem te banoreve te qytetit, subjekteve
shteterore dhe privat si dhe mirembajtjen e kanalizimeve te ujrave te zeza te qytetit.
Aksioneret: Ministria e Ekonomise Publik dhe Privatizimit. Keshilli mbikqyres:Artan
Osmani, Djana Jahja, Bashkim Vladi. Eksperti Kontabel: Esmeralda Balluku
Lista e Dokumenteve:
R31-Nr-12-RP-MGJ-08-12-20070002.pdf

2. 02/11
/2001

Numri i Vendimit:26604/0, Gjykata:Tirane
Caktimi i eksperte kontabel Esmeralda Balluku, per vleresimin e kapitalit per transforimin
e nderrmarjes shteterore Ujesjelles Kanalizime ne sh.a
Lista e Dokumenteve:
R31-Nr-12-RP-MGJ-08-12-20070002.pdf

18/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-346240-06-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit nr. 1, date 07.06.2017, ku eshte
vendosur: 1. emerimi i anetareve te Keshillit te Administrimit z.Preng Prenga, z.Armando
Ndrejaj dhe z.Valmir Prenga;2. emerimi i z.Preng Prenga si administrator. Depozitim i
Urdhrit Nr.1, date 21.06.2017, ku eshte urdheruar miratimi i statutit te
shoqerise.Depozitimi i vendimit nr. 2, date 07.06.2017, ku eshte vendosur emerimi si
ekspert kontabel i zj.Lindita Muça. Depozitim i statutit te shoqerise.
Emri i subjektit ishte
("UJESJELLESI RUBIK")
u be
("UjesjellesKanalizime Rubik")
Objekti ishte
("Furnizim me uje te pijshem te banoreve te qytetit, subjekteve
shteterore dhe privat si dhe mirembajtjen e kanalizimeve te ujrave te zeza te qytetit.")
u be
("Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e
tij.Mirëmbajtja e sistemit/ sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm.Prodhimi dhe
/ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesës së konsumatorëve .Shërbimi i
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grumbullimit, largimit dhe trajtimit të ujërave të ndotura. Mirëmbajtja e sistemeve
të ujërave të ndotura, si dhe të impianteve të pastrimit të tyre.")
Emri Tregtar ishte
("UJESJELLESI RUBIK")
u be
("UjesjellesKanalizime Rubik ")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Lezhe;
MIRDITE;
Rubik;
;
RUBIK;
Lagjja Mesme , ish godina e mobilerise, qyteti Rubik, Mirdite.;
"
eshte Hequr Adresa: ";
;
;
;
MIRDITE;
RUBIK;
"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
eshte shtuar ortaku:
("BASHKIA MIRDITË")
Numri i aksioneve
"38.057,00
Perqindja ne kapital "100,00"
Kontributi ne para
"38.057.000,00
eshte larguar ortaku:
("Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe Energjetikes")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Preng Prenga")
"07/06/2017"
Ne daten "07/06/2020"
eshte larguar administratori:
("Mark Çupi")

Nga data

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte larguar anetari:
("Artan Osmani")
eshte larguar anetari:
("Diana Jahja")
eshte larguar anetari:
("Bashkim Vladi")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:
eshte shtuar eksperti kontabel:
("Lindita Muça")
"21/06/2017"
eshte larguar eksperti kontabel:
("Esmeralda Balluku")

Nga data

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te keshilli i administrimit:
eshte shtuar anetari:
("Valmir Prenga")
Nga data "07/06/2017"
Ne daten "07/06/2020"
eshte shtuar anetari:
("Armando Ndrejaj")
Nga data "07/06/2017"
Ne daten "07/06/2020"
eshte shtuar anetari:
("Preng Prenga")
Nga data "07/06/2017"
Ne daten "07/06/2020"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
10/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-368787-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
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FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i bilancit 2015
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Raport Auditimi
Mandati i Pageses
Bilanci Kontabël
10/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-368933-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim bilanci 2013
Lista e Dokumenteve:
Mandati i Pageses
Bilanci Kontabël
Dokumenti i autorizimit
Raport Auditimi

10/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-369062-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim bilanci 2014
Lista e Dokumenteve:
Raport Auditimi
Dokumenti i autorizimit
Mandati i Pageses
Bilanci Kontabël

21/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-388892-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2016.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Raport Auditimi
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31/08/2017

Numri i ceshtjes: CN-432619-08-17 (Projekt bashkimi me perthithje)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Projektmarreveshjeve per bashkimin me
perthithje, date 19.08.2017 ndermjet shoqerise perthithese “SH.A UJESJELLES
KANALIZIME MIRDITE “ sh.a., dhe shoqerise se perthithur “Ujesjelles-Kanalizime
Rubik” sh.a. Depozitimi i Raportit te perfaqesueseve ligjor te shoqerive te sipercituara,
date 19.18.2017, mbi bashkimin e shoqerive. Depozitimi i vendimeve, date 18.08.2017
ne te cilin eshte vendosur: 1- Fillimin e procedurave te bashkimit me perthithje te
shoqerise “SH.A UJESJELLES KANALIZIME MIRDITE “ sh.a., dhe shoqerise se
perthithur “Ujesjelles-Kanalizime Rubik” sh.a. 2- Caktimi i ekspertes kontabel Znj.
Lindita Muça per kryerjen e aktit te ekspertimit mbi modalitetet e bashkimit me perthithje
te shoqerive te mesiperme. Depozitimi i raportit te ekspertit per bashkimin e shoqerive,
date 21.08.2017. Depozitimi i Pasqyrave financiare per tri vitet e fundit, te shoqerive
pjesemarrese ne procesin e bashkimit me perthithje.
Lista e Dokumenteve:
Raport i hollësishëm që shpjegon marrëveshjen e bashkimit
Pasqyrat financiare për tre vitet e fundit, të shoqërisë përthithëse
Projektmarreveshja e bashkimit
Raport i ekspertëve

11/10/2017

Numri i ceshtjes: CN-495110-10-17 (Miratimi i bashkimit me perthithje)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të Procesverbalit të Asamblesë së
aksionarëve të shoqërisë, "Ujësjellës Kanalizime Mirditë", datë 02.10.2017, ku është
vendosur: Të miratojë marrëveshjen e mbajtur në mes të administratorëve të shoqërisë
"Ujësjellës Kanalizime Mirditë" sha dhe "Ujësjellës Kanalzime Rubik" sha, mbi mundësitë
e bashkimit të shoqërive me përthithje ku shoqëria përthithëse është "Ujesjellës Kanalizime
Mirditë" sha dhe shoqëria e përthithur është shoqëria "Ujësjellës Kanalizime Rubik" sha si
dhe raportin e Ekspertit kontabël të autorizuar, Lindita Muça lidhur me mundësitë e
modalitetet e bashkimit. Depozitimi i Vendimit të Procesverbalit të Asamblesë së
aksionarëve të shoqërisë, "Ujësjellës Kanalizime Rubik", datë 02.10.2017, ku është
vendosur: Të miratojë marrëveshjen e mbajtur në mes të administratorëve të shoqërisë
"Ujësjellës Kanalizime Mirditë" sha dhe "Ujësjellës Kanalzime Rubik" sha, mbi mundësitë
e bashkimit të shoqërive me përthithje ku shoqëria përthithëse është "Ujesjellës Kanalizime
Mirditë" sha dhe shoqëria e përthithur është shoqëria "Ujësjellës Kanalizime Rubik" sha si
dhe raportin e Ekspertit kontabël të autorizuar, Lindita Muça lidhur me mundësitë e
modalitetet e bashkimit. Depozitimi i Marrëveshjes së Bashkimit, datë 02.10.2017.
Lista e Dokumenteve:
Marrëveshja e bashkimit, miratuar nga Asambleja e Jashtëzakonshme
Akti i themelimit te shoqerise se re qe krijohet
Mandati bankar për shlyerjen e kontribuit ne para (nese ka kontribut ne para)
Akti i ekspertit te pavarur te emeruar nga gjykata per vleresimine kontributit ne natyre
Procesverbali i Asamblesë se Jashtëzakonshme për miratimin e bashkimit
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Datë

:04/09/2021
__________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)

7

