EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË
DHËNAT E SUBJEKTIT “SHOQËRI AKSIONARE”
GJENDJA E REGJISTRIMIT
1. Numri unik i identifikimit të subjektit L61908027S
(NUIS)
2. Data e Regjistrimit
08/07/2016
3. Emri i Subjektit

ECO TIRANA

4. Forma ligjore

Shoqëri Aksionare

5. Data e themelimit

22/06/2016

6. Kohëzgjatja

Nga: 22/06/2016

Deri: 31/12/2100

7. Zyra qëndrore e shoqërisë në Shqipëri

Tirane Tirane TIRANE Rruga Don Bosko, ish Parku
Autobuzave

8. Kapitali

3.900.000,00

9. Vlera e kapitalit të shlyer:

1911000.0000

10. Numri i aksioneve:

3.900,00

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:

Manaxhimi i shërbimeve mjedisore, duke përfshirë por pa u
kufizuar në: mbledhjen, transportin, ndërmjetësimin dhe tregtimin e
mbetjeve dhe të materialeve që rrjedhin prej tyre, duke përfshirë
edhe grumbullimin e diferencuar të tyre, si dhe pastrimin e
hapësirave publike, ndërtimin dhe manaxhimin, edhe për llogari të
palëve të treta, të impianteve përrikuperimin, riciklimin, trajtimin
dhe asgjësimin e mbetjeve, rehabilitimin e zonave nga substancat
ndotëse, veprimtari të riparimit të automjeteve, elektroauto,
llamarinist, gomist, xhenerik dhe motorrist. Gjithashtu, Shoqëria
mund të zhvillojë edhe veprimtaritënë vijim: manaxhimi i integruar
i burimeve ujore, konkretisht: thithja, ngritja, transporti, trajtimi,
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shpërndarja dhe shitja e ujit për çfarëdolloj përdorimi dhe në
çfarëdolloj forme, mbledhja, trajtimi dhe pastrimi i ujërave të
ndotura dhe/ose i ujërave të shiut, ndërtimi dhe menaxhimi i
impianteve për trajtimin dhe pastrimin e ujërave shkarkuese;
projektimi, realizimi dhe manaxhimi i rezervuarëve artificialë dhe
digave; manaxhimi i integruar i burimeve energjetike, konkretisht:
prodhimi, transporti, transformimi, shpërndarja, blerja dhe shitja e
energjisë elektrike, prodhimi, transporti, përpunimi, shpërndarja,
blerja dhe shitja, dispeçerimi dhe depozitimi i gazit, prodhimi,
transporti dhe shitja e nxehtësisë për përdorim industrial dhe
familjar,
instalimi dhe funksionimi i impianteve termiketë
ndërtesave me furnizimtë mundshëm të nxehtësisë dhe/ose
karburantit, kontrolli i impiantevetermike, realizimi dhe manaxhimi
i impianteve kogjeneruese të energjisë/nxehtësisë, realizimi dhe
manaxhimi i centraleve termike dhe impianteve të kondicionimit.
Shoqëria ka për qëllim, në përputhje me parimet e efektivitetit të
kostos, rentabilitetit dhe konfidencialitetit të të dhënave të biznesit,
të nxisë konkurrencën, efikasitetin dhe nivelet e përshtatshme të
cilësisë në ofrimin e shërbimeve: duke garantuar paanshmërinë në
manaxhimin e infrastrukturës themelore për zhvillimin e një tregu
energjetik të lirë; duke ndaluar diskriminimet në qasjen ndaj
informacioneve tregtare sensitive; duke mos lejuar transferimin e
kryqëzuar të burimeve ndërmjet pjesëve të rrjetit. Shoqëria,
drejtpërsëdrejti dhe/ose jo, nëpërmjet pjesëmarrjes në shoqëri të
çfarëdolloj tipi, ente, konsorciume ose ndërmarrje, vepron në
sektorë plotësues ose të tjerë, por që janë gjithësesi të lidhur, e që
kanë si qëllim prodhimin e sendeve dhe veprimtarive që synojnë
plotësimin e nevojave dhe kërkesave të komunitetit, duke
bashkëpunuar me qëllim promovimin e zhvillimit ekonomik dhe
civil të qytetarëve, të organizatave të tyre dhe të komuniteteve
vendore ku ata bëjnë pjesë. Për këtë qëllim, në mënyrë ilustruese,
Shoqëria, drejtpërsëdrejti dhe/ose jo, apo edhe nëpërmjet
projektimit dhe ndërtimit, mund të veprojë në shërbimet e që kanë
si qëllim rritjen e sasisë dhe cilësisë së infrastrukturave në shërbim
të degëzimeve të shumëfishta të jetës ekonomike, sociale dhe
private të qytetarëve, dhe në veçanti në sektorët në vijim: rrjetet
telematike, rrjetet informatike dhe shërbimet e telekomunikacionit;
instalimi dhe vënia në dispozicion e rrjeteve të telekomunikacionit
dhe manaxhimi, si për vetë Shoqërinë ashtu edhe për llogari të
palëve të treta, të shërbimeve përkatëse; sistemet e ndriçimit
publik; semaforët dhe sistemet e sinjalizimit ndriçues; manaxhimi
teknik dhe i mirëmbajtjes dhe administrimi i pasurive të
paluajtshme publike ose private, të caktuara për përdorim publik,
privat, civil, industrial dhe tregtar; ndërtimi dhe manaxhimi i
sistemeve teknologjike; këshillimi, asistenca në projektim,
realizimi i shërbimeve në fushën energjitike, hidrike dhe mjedisore;
shërbime në fushën e mbrojtjes së tokës dhe ujit, edhe nëpërmjet
përpunimit, realizimit dhe manaxhimit të projekteve për këtë
qëllim; organizimi i aktiviteteve për përhapjen dhe aplikimin e
burimeve shkencore, teknologjike, manaxhuese dhe organizative në
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13. Sistemi i administrimit

fushën e veprimtarisë së saj, ose të shoqërive të kontrolluara apo të
shoqërive në të cilat zotëron pjesëmarrje; marrja përsipër e
koncesioneve të ndërtimit dhe realizimi i veprave publike;
transporti i materialeve për llogari të palëve të treta, me qëllim
përmbushjen e veprimtarive që janë të lidhura me objektine
Shoqërisë, si dhe i mallrave dhe materialeve të mbetura nga
proceset prodhuese dhe/ose veprimtaritë industriale, tregtare,
artizanale dhe të banimit; mirëmbajtja e zakonshme dhe të
jashtëzakonshme e rrugëve dhe shesheve, e sinjalizimit horizontal
dhe e rrjeteve të ujërave të bardha; projektimi, realizimi dhe
manaxhimi i kopshteve, parqeve me shatërvanë, zonave sportive
dhe të orendive urbane; kujdesi për higjienën mjedisore nëpërmjet
kryerjes së veprimtarive kundër parazitëve, shërbimeve fitosanitare
dhe të higjienës së mjediseve të brendshme.
me një nivel
me dy nivele

14. Administratori/ët

Andrea Benati

Nga : 29/07/2019
14.1 Afati i emërimit
15. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
15.1 Kufizimet e kompetencave (nëse
ka).
Taulant Tusha
16. Administratori/ët

Deri : 29/07/2022

Nga : 05/05/2021
16.1 Afati i emërimit
17. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
17.1 Kufizimet e kompetencave (nëse
ka).
Diego Testi
18. Administratori/ët

Deri : 29/07/2022

Nga : 29/07/2019
Deri : 29/07/2022
18.1 Afati i emërimit
19. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
19.1 Kufizimet e kompetencave (nëse Administrator ekzekutiv i shoqerise.
ka).
20. Administratori/ët
Mirco Caliari
Nga : 29/07/2019
20.1 Afati i emërimit
21. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
21.1 Kufizimet e kompetencave (nëse
ka).
22. Anëtarët
e
Këshillit Jonida Halili
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a
me dy nivele)

Deri : 29/07/2022
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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
30. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
31. Anëtarët
e
Këshillit
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a
me dy nivele)
31.1 Kryetar/anëtar
31.2 Afati i emërimit
32. Anëtar i Pavarur
32.1 Përfaqesues i Punëmarrësve
32.2 Kushtet e pjesëmarrjes
33. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
34. Anëtarët
e
Këshillit
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a
me dy nivele)
34.1 Kryetar/anëtar
34.2 Afati i emërimit
35. Anëtar i Pavarur
35.1 Përfaqesues i Punëmarrësve

Anetar
Nga : 29/07/2019
Po
Jo

Deri : 29/07/2022

Mattia Bau
Anetar
Nga : 05/10/2020

Deri : 29/07/2022

Po
Jo

ROBERTO BERTOLO
Anetar
Nga : 29/07/2019

Deri : 29/07/2022

Jo
Jo

Redi Molla
Kryetar
Nga : 04/12/2020

Deri : 29/07/2022

Jo
Jo

Dorjan Shehu
Anetar
Nga : 29/07/2019

Deri : 29/07/2022

Jo
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35.2 Kushtet e pjesëmarrjes

Jo

36. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
DELOITTE ALBANIA SH.P.K
37. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
37.1 Afati i emërimit
Nga : 30/01/2018
Deri :
BDO ALBANIA
38. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
38.1 Afati i emërimit
Nga : 31/10/2019
Deri : 31/10/2021
39. Aksionarët
AGSM Holding ALBANIA
39.1 Numri i Aksioneve

39.2 Përqindja e pjesëmarrjes
40. Aksionarët
40.1 Numri i Aksioneve

40.2 Përqindja e pjesëmarrjes
41. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

Me te drejte vote
Pa te drejte vote

: 1911.0000
:

49,00
Bashkia Tirane
Me te drejte vote
Pa te drejte vote

: 1989.0000
:

51,00
Tirane Tirane TIRANE Automjet ADMT 85, MT Ravo
Tirane Tirane TIRANE Fiat Iveco A1A me targe AA 215 UT
Tirane Tirane TIRANE Njesia Bashkiake Nr. 9, Rruga Don
Bosko, Parku i Transportit
Tirane Tirane TIRANE Automjet me targe AA 956 PF
Tirane Tirane TIRANE Mercedes Benz CTGN2 me targe
AA724VF
Tirane Tirane TIRANE Automjet me targe AA 332 PI
Tirane Tirane TIRANE Automjet me targe AA 771 PF
Tirane Tirane TIRANE Iveco A17 me targe AA 748 VV
Tirane Tirane TIRANE Automjet ADMT 84, MT Ravo
Tirane Tirane TIRANE Njesia Administrative nr.5, Rruga
Brigada 8, (Vaso Pasha), Ndertesa nr.2
Tirane Tirane TIRANE Automjet me targe AA841 PF
Tirane Tirane TIRANE AP 676, Motor Suzuki
Tirane Tirane TIRANE AP 677, Motor Suzuki
Tirane Tirane TIRANE MT SHMIDT, targa AEMT88
Tirane Tirane TIRANE Antonelli TA2 III me targe
AA723VF
Tirane Tirane TIRANE Automjet AA 035 PL, APV Iveco
Tirane Tirane TIRANE Automjet AA 920 PF, APV Iveco
Tirane Tirane TIRANE Motokarro tipi AFD4T me targe AX
259
Tirane Tirane TIRANE APV FIAT IVECO, targa AA072ST
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Tirane Tirane
AA074ST
Tirane Tirane
Tirane Tirane
Tirane Tirane
258
Tirane Tirane
Tirane Tirane
AA073ST
Tirane Tirane

TIRANE APV VOLVO FS74X2, targa
TIRANE Automjet me targe AA 991 PF
TIRANE Automjet me targe AA 931 PF
TIRANE Motokarro tipi Piaggo me targe AX
TIRANE Automjet me targe AA 874 PF
TIRANE APV MERCEDES BENZ, targa
TIRANE Automjet AA 036 PL, APV Iveco

42. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Emri Tregtar: ECO TIRANA
E-Mail: info@eco-tirana.al
Telefon: 04225070
Të Tjera: Ekuivalenti ne Euro i kapitalit fillestar te shoqerise
eshte 28.363,6 Euro, i kembyer sipas kursit te kembimit te
Bankes se Shqiperise te dates 22.06.2016, (137.5).

43. Statusi:

Aktiv

Lista e Dokumenteve:
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
Aplikim per regjistrimin fillestar te shoqerise anonime
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Dokumenti i autorizimit
Regjistrimi Fillestar: CN-796397-07-16

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
14/09/2016

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-926423-09-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i procesverbalit te asamblese date 25.08.2016, ku
eshte vendosur pranimi i doreheqjes te z. Giampaolo Tessari dhe emerimi ne detyren e
administratorit jo ekzekutiv te z. Stefano Masetti per nje periudhe tre vjeçare; 2) ndryshimi
i selise se shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia bashkiake nr 2, rruga Murad Toptani, Gjergji Center, kati 7,;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga
e Bogdaneve, Pallati "EuroCol", kati i peste, Zyra 34;
"
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Stefano Masetti")
"25/08/2016"
Ne daten "25/08/2019"
eshte larguar administratori:
("Giampaolo Tessari")

Nga data

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
30/11/2016

Numri i ceshtjes: CN-050808-11-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te administratorit Nr. 81 Prot date
24.11.2016 per hapje te nje adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Njesia Bashkiake Nr. 9, Rruga Don Bosko, Parku i Transportit;

TIRANE;
"

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
26/01/2017

Numri i ceshtjes: CN-125681-01-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i kerkeses date 24.01.2017, per hapje adresash
dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
Automjet AA 920 PF, APV Iveco;
"
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
AP 676, Motor Suzuki;
"
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
Automjet AA 036 PL, APV Iveco;
"
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
Automjet AA 035 PL, APV Iveco;
"
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
AP 677, Motor Suzuki;
"
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
Automjet ADMT 84, MT Ravo;
"
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
Automjet ADMT 85, MT Ravo;
"

;

TIRANE;

;

TIRANE;

;

TIRANE;

;

TIRANE;

;

TIRANE;

;

TIRANE;

;

TIRANE;
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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
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
10/02/2017

Numri i ceshtjes: CN-144329-02-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses date 02.02.2017, per hapjen e disa
adresave dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
Automjet me targe AA 991 PF;
"
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
Automjet me targe AA 332 PI;
"
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
Automjet me targe AA 931 PF;
"
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
Automjet me targe AA 874 PF;
"
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
Automjet me targe AA 956 PF;
"
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
Automjet me targe AA 771 PF;
"
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
Automjet me targe AA841 PF;
"

;

TIRANE;

;

TIRANE;

;

TIRANE;

;

TIRANE;

;

TIRANE;

;

TIRANE;

;

TIRANE;

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
31/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-412287-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare per vitin 2016.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Dokumenti i autorizimit
Raport Auditimi
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Mandati i Pageses
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18/08/2017

Numri i ceshtjes: CN-424931-08-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Procesverbalit te mbledhjes se asamblese se
aksionereve, date 04.05.2017 ku eshte vendosur : Doreheqjen e z. Stefano Masetti nga
Keshilli Drejtues dhe emerimin e Ennio Cozzolotto. Doreheqjen e Maurizio Alfeo nga
Keshilli Mbikqyres dhe emerimin e anetarit te Keshillit Mbikqyres Mattia Bau.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Ennio Cozzolotto")
"04/05/2017"
Ne daten "04/05/2020"
eshte larguar administratori:
("Stefano Masetti")

Nga data

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Mattia Bau")
Nga data "04/05/2017"
Ne daten "04/05/2020"
eshte larguar anetari:
("Maurizio Alfeo")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Aplikim per garanci tjeter
Vendim i asamblese se pergjithshme
22/11/2017

Numri i ceshtjes: CN-568692-11-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i kerkeses date 20.11.2017 per hapje adresash
dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
MT SHMIDT, targa AEMT88;
"
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
APV MERCEDES BENZ, targa AA073ST;
"
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
APV FIAT IVECO, targa AA072ST;
"
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
APV VOLVO FS74X2, targa AA074ST;
"

;

TIRANE;

;

TIRANE;

;

TIRANE;

;

TIRANE;

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
04/04/2018

Numri i ceshtjes: CN-695620-03-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese te shoqerise ECO
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TIRANA sha date 30.01.2018 per marrjen e doreheqjes se anetarit z. Fabio Venturi nga
Keshilli Mbikeqyres. Marrjen e doreheqjes se z. Andrea Miglioranzi dhe Ennio
Cozzolotto nga funksioni i administratorit te shoqerise.Emerimin e antetarit te Keshillit
Mbikeqyres z. Michele Croce deri ne aprovimin e bilancit te vitit 2018.Emerimi e
Presidentit te Keshillit te Administrimit z. Mirco Caliari deri ne aprovimin e bilancit te vitit
2018.Emerimin e z. Andrea Benati si administrator deri ne aprovimin e bilancit
2018.Autorizimin e administratorit te deleguar per ekzekutimin e formaliteteve te
nevojshme per kompletimin e dy linjave te kredise dhene shoqerise nga Intesa San Paolo
Bank.Emerimin per vitin 2017 dhe 2018 te shoqerise “Deloitte Audit Albania”sh.p.k si
auditues i shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Andrea Benati")
"30/01/2018"
Ne daten "30/06/2019"
eshte shtuar administratori:
("Mirco Caliari")
"30/01/2018"
Ne daten "30/06/2019"
eshte larguar administratori:
("Ennio Cozzolotto")
eshte larguar administratori:
("Andrea Miglioranzi")

Nga data
Nga data

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Michele Croce")
Nga data "30/01/2018"
Ne daten "30/06/2019"
eshte larguar anetari:
("Fabio Venturi")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:
Kane ndryshuar te dhenat per ekspertin kontabel:
("DELOITTE ALBANIA
SH.P.K")
, Nga Data ishte
("22/06/2016")
u be
("30/01/2018")
Kane ndryshuar te dhenat per ekspertin kontabel:
("DELOITTE ALBANIA
SH.P.K")
, Kohëzgjatja ishte
("22/06/2017")
u be
("")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
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)
28/06/2018

Numri i ceshtjes: CN-820028-06-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve, nr.7, date
8.6.2018 per ndryshimin e adreses kryesore
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;

TIRANE;
10

Rruga Don Bosko, ish Parku Autobuzave;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
bashkiake nr 2, rruga Murad Toptani, Gjergji Center, kati 7,;

TIRANE;

Njesia

"

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
13/06/2018

Numri i ceshtjes: CN-820887-06-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i bilancit vjetor per vitin 2017
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Mandati i Pageses
Bilanci Kontabël
Dokumenti i autorizimit

17/10/2018

Numri i ceshtjes: CN-971330-10-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi Kerkeses dt.11.10.2018, per te hapur adrese
dytesore.
E-Mail ishte
("")
u be
("info@eco-tirana.al")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Fiat Iveco A1A me targe AA 215 UT;
"

TIRANE;

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
14/11/2018

Numri i ceshtjes: CN-007504-11-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Kërkesës së Administratorit të Shoqërisë, datë
08.11.2018, ku është kërkuar: Hapja e 2 (dy) adresave dytësore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Antonelli TA2 III me targe AA723VF;
"
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;

TIRANE;
TIRANE;
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Mercedes Benz CTGN2 me targe AA724VF;

"

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)
09/01/2019

Numri i ceshtjes: CN-055628-01-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kërkesës, datë 31.012.2018 për hapje adresash
dytësore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Iveco A17 me targe AA 748 VV;
"
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Motokarro tipi Piaggo me targe AX 258;
"
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Motokarro tipi AFD4T me targe AX 259;
"

TIRANE;
TIRANE;
TIRANE;

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)
10/10/2019

Numri i ceshtjes: CN-361735-10-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit nr 11 date 29.07.2019.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Arbjan Mazniku")
Nga data
"29/07/2019"
Ne daten "29/07/2022"
eshte larguar administratori:
("Dorjan Shehu")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Mirco Caliari")
,
Nga Data ishte
("30/01/2018")
u be
("29/07/2019")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Mirco Caliari")
,
Kohëzgjatja ishte
("30/06/2019")
u be
("29/07/2022")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Diego Testi")
, Nga
Data ishte
("22/06/2016")
u be
("29/07/2019")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Diego Testi")
,
Kohëzgjatja ishte
("22/06/2019")
u be
("29/07/2022")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Andrea Benati")
,
Nga Data ishte
("30/01/2018")
u be
("29/07/2019")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Andrea Benati")
,
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Kohëzgjatja ishte

("30/06/2019")

u be

("29/07/2022")

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Dorjan Shehu")
Nga data "29/07/2019"
Ne daten "29/07/2022"
eshte shtuar anetari:
("ROBERTO BERTOLO")
Nga data
"29/07/2019"
Ne daten "29/07/2022"
eshte larguar anetari:
("Michele Croce")
eshte larguar anetari:
("Arbjan Mazniku")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Taulant Tusha")
, Nga
Data ishte
("22/06/2016")
u be
("29/07/2019")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Taulant Tusha")
,
Kohëzgjatja ishte
("22/06/2019")
u be
("29/07/2022")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Jonida Halili")
, Nga Data
ishte
("22/06/2016")
u be
("29/07/2019")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Jonida Halili")
,
Kohëzgjatja ishte
("22/06/2019")
u be
("29/07/2022")
Lista e Dokumenteve:
Akti i venies se pengut mbi pjesemarrjen e kapitalit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
07/10/2019

Numri i ceshtjes: CN-361873-10-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim Bilanci 2018
Lista e Dokumenteve:
Mandati i Pageses
Dokumenti i autorizimit
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Akti i Pageses e kundravajtjes administrative (nëse ka)
Bilanci Kontabël

15/11/2019

Numri i ceshtjes: CN-407658-11-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: 1.Depozitimi i vendimit të asamblesë së përgjithshme, datë
29.07.2019, ku është vendosur: Caktimin e Administratorit të Deleguar, për të emëruar
Audituesin e shoqërisë, fitues i Procedurës së Prokurimit, pa vendime të mëtejtshme, për
një afat 3 vjeçar. 2.Depozitimi i Kërkesës së Administratorit të Deleguar (Diego Testi) për
regjistrimin e Audituesit të shoqërisë BDO ALBANIA, për një afat 3-vjeçar, sipas
kontratës datë 31.10.2019.
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:
eshte shtuar eksperti kontabel:
("BDO ALBANIA")
"31/10/2019"
Ne daten "31/10/2021"

Nga data

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
13/11/2020

Numri i ceshtjes: CN-617533-11-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit date 15.10.2020 per emerimi e Mattia
Bau si anetar i Keshillit Mbikqyres
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Mattia Bau")
ishte
("04/05/2017")
u be
("05/10/2020")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Mattia Bau")
ishte
("04/05/2020")
u be
("29/07/2022")

, Nga Data
, Kohëzgjatja

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
12/11/2020

Numri i ceshtjes: CN-619373-11-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit vjetor per vitin 2019
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Mandati i Pageses
Bilanci Kontabël
Dokumenti i autorizimit
Akti i Pageses e kundravajtjes administrative (nëse ka)

06/01/2021

Numri i ceshtjes: CN-638716-12-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të asamblesë së aksionarëve datë
04.12.2020 ku eshte vendosur: Pranimi i dorëheqjes së Kryetarit të Keshillit Mbikqyres z.
Taulant Tusha dhe emërimi i Kryetarit të Keshillit Mbikqyres z. Redi Molla deri me date
29.07.2022.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
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eshte shtuar anetari:
Ne daten "29/07/2022"
eshte larguar anetari:

("Redi Molla")

Nga data "04/12/2020"

("Taulant Tusha")

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
26/04/2021

Numri i ceshtjes: CN-692571-04-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim I pasqyrave financiare per vitin 2020
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Dokumenti i autorizimit
Mandati i Pageses
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

04/06/2021

Numri i ceshtjes: CN-703744-05-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit nr 2 date 05.05.2021 per emerimin e
Z.Taulant Tusha si anetarin e ri te Keshillit te Administrimit.Depozitimi i vendimit nr 1
date 05.05.2021 per pranimin e doreheqjes se Arbjan Mazniku nga posti i anetarit te
Keshillit te Administrimit.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Taulant Tusha")
"05/05/2021"
Ne daten "29/07/2022"
eshte larguar administratori:
("Arbjan Mazniku")

Nga data

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
08/06/2021

Numri i ceshtjes: CN-715682-06-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses nr.180.Prot., dt.19.05.2021 per hapjen e
adreses sekondare.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;

TIRANE;
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Njesia Administrative nr.5, Rruga Brigada 8, (Vaso Pasha), Ndertesa nr.2;

"

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

Datë

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

16

