EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË
DHËNAT E SUBJEKTIT “SHOQËRI AKSIONARE”
GJENDJA E REGJISTRIMIT
1. Numri unik i identifikimit të subjektit L41918001E
(NUIS)
2. Data e Regjistrimit
18/07/2014
3. Emri i Subjektit

HEC LANABREGAS

4. Forma ligjore

Shoqëri Aksionare

5. Data e themelimit

06/11/2013

6. Kohëzgjatja

Nga: 06/11/2013

Deri:

7. Zyra qëndrore e shoqërisë në Shqipëri

Tirane Dajt LANABREGES Lanabregas, Komuna Dajt

8. Kapitali

192.397.676,00

9. Vlera e kapitalit të shlyer:

192397676.0000

10. Numri i aksioneve:

10.000,00

10.1 Vlera nominale:
11. Kategoritë e aksioneve të shoqërisë

19.239,77
të zakonshme

me përparësi

me të drejte
vote

pa të drejte
vote

11.1 Numri për secilën kategori

13. Sistemi i administrimit

Prodhim i energjise elektrike. Shitja e energjise elektrike. Shoqeria
mundet te realizoje cdo lloj operacioni financiar apo tregtar qe
lidhet direkt apo indirekt me objektin e saj, brenda limiteve te
parashikuara nga legjislacioni ne fuqi. Shoqeria do te kryeje çdo
veprim me qellim marrjen e lejeve, autorizimeve, licencave dhe
miratimeve te nevojshme per realizimin e veprimtarive te saj, per te
cilat kerkohen keto dokumente administrative.
me një nivel
me dy nivele

14. Administratori/ët

Olsi Isufaj

12. Objekti i aktivitetit:

1

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
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

Nga : 22/05/2020

Deri : 22/05/2023

Ardjan Ceka
Anetar
Nga : 01/12/2020

Deri : 01/12/2023

Jo
Jo

Elisabeta Cjapi
Anetar
Nga : 01/12/2020

Deri : 01/12/2023

Jo
Jo

Evis Gjebrea
Kryetar
Nga : 22/05/2020

Deri : 22/05/2023

Jo
Jo

Enton Osmani
Anetar
Nga : 02/02/2021

Deri : 02/02/2024

Po
Jo

27. Procedura e emërimit nëse ndryshon
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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
30. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
31. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
31.1 Afati i emërimit
32. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
32.1 Afati i emërimit
33. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
33.1 Afati i emërimit
34. Aksionarët
34.1 Numri i Aksioneve

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

Elda Muçi
Anetar
Nga : 01/12/2020

Deri : 01/12/2023

Jo
Jo

Haxhi Audit & Consulting
Nga : 20/01/2021
Deri :
Marsela Bushi
Nga : 22/05/2020
Deri :
F&F AUDITING
Nga : 22/05/2020
Deri :
UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË
Me te drejte vote
Pa te drejte vote

: 10000.0000
:

100,00
Tirane Tirane TIRANE Rruga e Kavajes, Ish ndermarrja e
ofiçines se automjeteve.

36. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Emri Tregtar: HEC LANABREGAS
E-Mail: heclanabregas@gmai.com
Telefon: 0664129165

37. Statusi:

Aktiv

Lista e Dokumenteve:
Aplikim per regjistrimin fillestar te shoqerise anonime
Akti i themelimit
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
Dokumenti i autorizimit
Akti i ekspertit te pavarur te emeruar nga gjykata per vleresimine kontributit ne natyre
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
Regjistrimi Fillestar: CN-555811-07-14
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HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
30/07/2015

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-180940-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: U depozitua bilanci I vitit 2014
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Dokumenti i autorizimit
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Raport Auditimi
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Mandati i Pageses
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues

04/09/2015

Numri i ceshtjes: CN-190531-08-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Marrveshjes së Pengut Rep. 4539, Kol. 767 date
31.07.2015, me palë: “Banka Kombëtare Tregtare”sha dhe shoqëria “HEC
LANABREGAS”sha, me objekt: Venje peng mbi aksionet qe perfaqeson 100% te kapitalit
te shoqerise “UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË”, si dhe te gjitha te drejtat dhe
pretendimet lidhur me to. Depozitimi ivendimit nr.03, date 23.07.2015, te shoqerise
“UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË”.
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)

13/10/2015

Numri i ceshtjes: CN-353684-10-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, nr.7, datë 12.10.2015, ku është
vendosur: Ndryshime në Këshillin Mbikqyrës.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Etleva Budini")
Nga data "12/10/2015"
Ne daten "12/10/2018"
eshte shtuar anetari:
("Florian Boriçi")
Nga data "12/10/2015"
Ne daten "12/10/2018"
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eshte shtuar anetari:
Ne daten "12/10/2018"
eshte shtuar anetari:
Ne daten "12/10/2018"
eshte larguar anetari:
eshte larguar anetari:
eshte larguar anetari:
eshte larguar anetari:

("Ilir Farka")

Nga data "12/10/2015"

("Jonida Kananaj")

Nga data "12/10/2015"

("Alfred Spahiu")
("Elida Sallamani")
("Halit Velaj")
("Neritan Milaqi")

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
16/10/2015

Numri i ceshtjes: CN-355706-10-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit Nr.8, date 14.10.2015, ku eshte
vendosur: Lirimi i Z. Arben Ibroja nga detyra e Administratorit te shoqerise. Emerimi i Z.
Florian Pullazi ne detyren e Administratorit te shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Florian Pullazi")
"14/10/2015"
Ne daten "14/10/2018"
eshte larguar administratori:
("Arben Ibroja")

Nga data

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)
23/10/2015

Numri i ceshtjes: CN-365254-10-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 23.07.2015, ku eshte vendosur,
emerimi i eksperteve kontabel zj. Shpresa Breçani dhe zj. Rezarta Koçollari per hartimin e
raportit te zmadhimit te kapitalit te shoqerise. Depozitimi i vendimit date 14.09.2015, ku
eshte vendosur: 1- Miratimi i Raportit te Eksperteve Kontabel per transferimin e
veprimtarise ekonomike te prodhimit e tregtimit te energjise elektrike nga shoqeria
Ujesjelles Kanalizime Tirane sh.a tek shoqeria HEC Lanabregas sh.a. 2- Miratimi i
vendimit nr. 4 date 23.07.2015 te Aksionarit te vetem te HEC Lanabregas sh.a per
zmadhimin e kapitalit te HEC Lanabregas sh.a, si rezultat te proçesit te transferimit te
veprimtarise ekonomike te prodhimit dhe tregtimit te energjise elektrike, nga shoqeria
Ujesjelles Kanalizime Tirane sh.a tek shoqeria HEC Lanabregas sh.a dhe miratimin e
raportit te eksperteve kontabel. 3- Miratimi i Raportit te Eksperteve kontabel. Depozitimi i
raporit te eksperteve date 03.08.2015.
5

Vlera e Kapitalit ishte
Vlera e Aksionit ishte
Capital_Paid_Value ishte

"10.000.000,00"
u be
"192.397.676,00"
"1.000,00"
u be
"19.239,77"
"10.000.000,00"
u be
"192.397.676,00"

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
Kane ndryshuar te dhenat per
("UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË")
, Contribution_Nature_Value ishte
("")
u be
("182.397.676,00")
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
13/01/2016

Numri i ceshtjes: CN-498749-01-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të Asambles së Përgjithshme të
Aksionerëve Nr. 11, Datë. 26.12.2015, ku është vendosur: Lirimin nga detyra e Anëtarëve
të Këshillit Mbikqyrës, Z.Ilir Farka, Z. Florian Boriçi, Znj. Jonida Kananaj, Znj. Etleva
Budini dhe emerimin si Anëtarë të Këshillit Mbikqyrës, Znj. Mirela Hamiti, Z. Erjon
Islamaj, Znj. Nigela Vavako, Z. Eqerem Braçi.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Nigela Vavako")
Nga data "26/12/2015"
Ne daten "26/12/2018"
eshte shtuar anetari:
("Erjon Islamaj")
Nga data "26/12/2015"
Ne daten "26/12/2018"
eshte shtuar anetari:
("Mirela Hamiti")
Nga data "26/12/2015"
Ne daten "26/12/2018"
eshte shtuar anetari:
("Eqerem Braçi")
Nga data "26/12/2015"
Ne daten "26/12/2018"
eshte larguar anetari:
("Florian Boriçi")
eshte larguar anetari:
("Ilir Farka")
eshte larguar anetari:
("Etleva Budini")
eshte larguar anetari:
("Jonida Kananaj")
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)

14/01/2016

Numri i ceshtjes: CN-501302-01-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të Asambles së Përgjithshme të
6

Aksionerëve Nr. 12, Datë. 11.01.2016, ku është vendosur: Lirimin nga detyra e Anëtarëve
të Këshillit Mbikqyrës, Z.Eqerem Braçi, dhe emerimin si Anëtarë të Këshillit Mbikqyrës
Znj.Areta Hysaj.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Areta Hysaj")
Nga data "11/01/2016"
Ne daten "11/01/2019"
eshte larguar anetari:
("Eqerem Braçi")
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)
24/03/2016

Numri i ceshtjes: CN-611155-03-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asambles se shoqerise, date:
19.03.2016, ne te cilin eshte vendosur: Lsrgimi i anetareve te keshillit mbikqyres dhe
emerimi i anetareve te ri, perkatesisht z. Evis Gjebrea, zj.Areta Hysaj dhe zj.Mirela Hamiti.
Koment ishte
("Z. Alfred Spahiu eshte kryetar i keshillit mbikeqyres.")
u be
("")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Mariglen Qato")
Nga data "19/03/2016"
Ne daten "19/03/2019"
eshte shtuar anetari:
("Evis Gjebrea")
Nga data "19/03/2016"
Ne daten "19/03/2019"
eshte shtuar anetari:
("Ortjon Dhami")
Nga data "19/03/2016"
Ne daten "19/03/2019"
eshte larguar anetari:
("Erjon Islamaj")
eshte larguar anetari:
("Mirela Hamiti")
eshte larguar anetari:
("Areta Hysaj")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

30/03/2016

Numri i ceshtjes: CN-616850-03-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim I Vendimit Nr. 02 dt. 26.03.2016 për caktimin e
Shoqërisë Audituese për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2015.
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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
22/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-837265-07-16 (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)
Raport Auditimi
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve

16/08/2016

Numri i ceshtjes: CN-880448-08-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozimi i Vendimit Nr. 14, date 11.08.2016, ku eshte
vendosur: Ndryshimi i anetarit te Keshillit Mbikqyres.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Aida Sula")
Nga data "11/08/2016"
Ne daten "11/08/2019"
eshte larguar anetari:
("Nigela Vavako")
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

07/02/2017

Numri i ceshtjes: CN-143239-02-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi I vendimit, date 09.01.2017 per emerimin
shoqerise audituese “Nh EuroConsult” sh.p.k per auditimin e pasqyrave financiare te vitit
2016.
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
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paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
14/04/2017

Numri i ceshtjes: CN-245015-04-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare 2016.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Raport Auditimi
Dokumenti i autorizimit
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)

19/12/2017

Numri i ceshtjes: CN-590517-12-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimin e vendimit te ortakut te vetem, Nr.09, date
01.12.2017 ku eshte vendosur : Miratimin e doreheqjes se z. Florian Pullazi nga detyra e
administratorit dhe emerimin e z. Olsi Isufaj ne detyren e administratorit.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Olsi Isufaj")
Ne daten "01/12/2020"
eshte larguar administratori:
("Florian Pullazi")

Nga data "01/12/2017"

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)
10/05/2018

Numri i ceshtjes: CN-762514-04-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses se administratorit, date 08.05.2018 ku
eshte kerkuar : Hapja e nje adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Rruga e Kavajes, Ish ndermarrja e ofiçines se automjeteve.;

TIRANE;
"
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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
04/05/2018

Numri i ceshtjes: CN-768149-05-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit 2017
Lista e Dokumenteve:
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 ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël
Dokumenti i autorizimit
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Raport Auditimi
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)

06/11/2018

Numri i ceshtjes: CN-999196-11-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese , date 23.10.2018 ku eshte
vendosur: Emerimi i Znj. Brunilda Xhixho, anetare te keshillit mbikeqyres
E-Mail ishte
("")
u be
("heclanabregas@gmai.com")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Brunilda Xhixho")
Nga data "23/10/2018"
Ne daten "23/10/2021"
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

20/11/2018

Numri i ceshtjes: CN-012793-11-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi I vendimit, date 23.10.2018 per lirimin nga detyra
te anetarit te Keshillit Mbikqyres Mariglen Qato.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte larguar anetari:
("Mariglen Qato")
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Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
10/07/2019

Numri i ceshtjes: CN-256270-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare 2018.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres
HEC.xlsx
Vendim per miratimin e bilancit.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar HEC.xlsx
Shenimet shpjeguese Hec 2.pdf

20/09/2019

Numri i ceshtjes: CN-342901-09-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Marrveshjes Siguruese mbi aksionet e shoqerise
Rep. 1570, Kol. 1022/3 date 04.09.2019, me palë: “Banka Kombëtare Tregtare”sha dhe
shoqëria UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË sha, me objekt: krijimin e nje barre
siguruese ne emer te Barremarresit si garanci per permbushjen e te gjitha detyrimeve te
siguruara. Depozitimi i vendimit nr.05, date 03.09.2019, te shoqerise “UJËSJELLËS
KANALIZIME TIRANË”.
Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit

20/02/2020

Numri i ceshtjes: CN-471898-02-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të aksionarit të vetëm të shoqërisë, datë
20.01.2020, ku është vendosur: Emërimin si Auditues të Paqyrave Financiare dhe Bilancit
Kontabël të shoqërisë për vitin ushtrimor 2019, shoqërinë "F&F Auditing" si dhe
Znj.Marsela Bushi.
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)
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30/07/2020

Numri i ceshtjes: CN-540034-07-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2019.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e pozicionit financiar 2019(H).xlsx
Miratimi i bilancit 2019.pdf
Pasqyra a Performances 2019(H).xlsx
Raporti i auditimit.pdf
Shenimet shpjeguese (4).pdf

28/09/2020

Numri i ceshtjes: CN-586588-09-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit të asamblesë së aksionarëve, datë
22.05.2020 për emërimin e anëtarëve të këshillit mbikqyrës. Depozitim i vendimit të
asamblesë së aksionarëve, datë 22.05.2020, për miratimin e ndryshimeve të statutit të
shoqërisë. Depozitim i Statutit të shoqërisë, datë 22.05.2020.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Olsi Isufaj")
, Nga
Data ishte
("01/12/2017")
u be
("22/05/2020")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Olsi Isufaj")
,
Kohëzgjatja ishte
("01/12/2020")
u be
("22/05/2023")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Enola Bejko")
Nga data "22/05/2020"
Ne daten "22/05/2023"
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Brunilda Xhixho")
, Nga
Data ishte
("23/10/2018")
u be
("22/05/2020")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Brunilda Xhixho")
,
Kohëzgjatja ishte
("23/10/2021")
u be
("22/05/2023")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Evis Gjebrea")
, Nga Data
ishte
("19/03/2016")
u be
("22/05/2020")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Evis Gjebrea")
,
Kohëzgjatja ishte
("19/03/2019")
u be
("22/05/2023")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Aida Sula")
, Nga Data
ishte
("11/08/2016")
u be
("22/05/2020")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Aida Sula")
, Kohëzgjatja
ishte
("11/08/2019")
u be
("22/05/2023")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Ortjon Dhami")
, Nga Data
ishte
("19/03/2016")
u be
("22/05/2020")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Ortjon Dhami")
,
Kohëzgjatja ishte
("19/03/2019")
u be
("22/05/2023")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:
eshte shtuar eksperti kontabel:
("F&F AUDITING")

Nga data
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"22/05/2020"
eshte shtuar eksperti kontabel:
"22/05/2020"
eshte larguar eksperti kontabel:
eshte larguar eksperti kontabel:

("Marsela Bushi")

Nga data

("Shpresa Breçani")
("Rezarta Koçollari")

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
06/10/2020

Numri i ceshtjes: CN-599683-10-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të aksionarit të vetëm të shoqërisë, datë
29.09.2020, ku është vendosur: Miratimin dhe dhënien e dakortësisë që shoqëria HEC
Lanabregas sh.a të jetë dorëzanës në kredinë që Ujësjellës Kanalizime Tiranë po mer
pranë pranë Bankës Kombëtare Tregtare sh.a, në shumën 850 milionë lekë.
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

22/12/2020

Numri i ceshtjes: CN-633280-12-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, datë 01.12.2020 për ndryshim anetaresh
Keshili Mbikqyres. Largimi i Brunilda Xhixho, Enola Bejko, Aida Sula dhe emërimi i
Ardjan Ceka, Elisabeta Cjapi, Elda Muçi.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Ardjan Ceka")
Nga data "01/12/2020"
Ne daten "01/12/2023"
eshte shtuar anetari:
("Elisabeta Cjapi")
Nga data "01/12/2020"
Ne daten "01/12/2023"
eshte shtuar anetari:
("Elda Muçi")
Nga data "01/12/2020"
Ne daten "01/12/2023"
eshte larguar anetari:
("Aida Sula")
eshte larguar anetari:
("Enola Bejko")
eshte larguar anetari:
("Brunilda Xhixho")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
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Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
26/02/2021

Numri i ceshtjes: CN-658509-02-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 02.02.2021, ku eshte vendosur,
ndryshimi i njerit prej anetareve te Keshillit Mbikqyres te shoqerise. Depozitimi i
vendimit date 20.01.2021, ku eshte vendosur, emerimi si auditues te pasqyrave financiare
dhe bilancit kontabel te shoqerise HEC Lanabregas SHA per vitin ushtrimor 2020, te
shoqerise Smart Auditing SHPK, pajisur me NUIS (NIPT) L92427006M, me administrator
znj. Almarina Haxhi dhe znj. Marsela Bushi, person fizik pajisur me NUIS (NIPT)
L52014026O.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Enton Osmani")
Nga data "02/02/2021"
Ne daten "02/02/2024"
eshte larguar anetari:
("Ortjon Dhami")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:
eshte shtuar eksperti kontabel:
("Haxhi Audit & Consulting")
data "20/01/2021"

Nga

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
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
Dokumenti i autorizimit
05/03/2021

Numri i ceshtjes: CN-669232-03-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i shkresës së Drejtorisë së Përgjithshme të
Tatimeve, për saktësimin e pronësisë nga "Shqiptare" në "Shqiptare Shtetërore".
Ownership_Code ishte
("Shqiptare (100%)")
u be
("Shqiptare
Shtetërore")
Lista e Dokumenteve:

23/07/2021

Numri i ceshtjes: CN-750331-07-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2020.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi i miratimit te PF 2020 (H).pdf
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Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2020(H).xlsx
Pasqyra e Pozicionit Financiar(H).xlsx
Shenimet shpjeguese 2021(H)1.pdf

Datë

:30/09/2021
__________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)
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