EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË
DHËNAT E SUBJEKTIT “SHOQËRI AKSIONARE”
GJENDJA E REGJISTRIMIT
1. Numri unik i identifikimit të subjektit J81920006K
(NUIS)
2. Data e Regjistrimit
06/06/1992
3. Emri i Subjektit

ALB BAKRI

4. Forma ligjore

Shoqëri Aksionare

5. Data e themelimit

09/02/1999

6. Kohëzgjatja

Nga: 09/02/1999

Deri:

7. Zyra qëndrore e shoqërisë në Shqipëri

Tirane Tirane TIRANE BLLOKU VASIL SHANT

8. Kapitali

2.867.879.000,00

9. Vlera e kapitalit të shlyer:

2867879000.0000

10. Numri i aksioneve:

2.867.879,00

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

Shfrytezimini i vendburimeve te mineralit te bakrit, nxjerrje,
pasurim dhe perpunim i mineralit, prodhimi dhe shitje e bakrit dhe
nenprodukteve te tij. Ruajtja e objekteve te saj konform
legjislacionit te fuqi.
me një nivel
me dy nivele

14. Likuidator/ët

Petraq Premti

12. Objekti i aktivitetit:

14.1 Afati i emërimit
15.
15.1Kufizimet e kompetencave (nëse ka).

Nga : 01/03/2018

Deri :

Petraq Premti
1

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

Elfrida Bino
Anetar
Nga : 07/06/2019

Deri : 07/06/2022

Po
Jo

Klarita Rexhepaj
Anetar
Nga : 14/02/2018

Deri : 14/02/2021

Po
Jo

Anduena Dedja
Anetar
Nga : 26/10/2015

Deri : 26/10/2018

Jo
Jo

Ismet Lala
Anetar
Nga : 02/07/2020

Deri : 02/07/2023

Jo
Jo

27. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
28. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
PERI BUZALI
28.1 Afati i emërimit
Nga : 31/03/1999

Deri :
2

29. Aksionarët

Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe Energjetikes
Me te drejte vote
Pa te drejte vote

29.1 Numri i Aksioneve

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

: 2867879.0000
:

100,00

31. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Emri Tregtar: ALB BAKRI
E-Mail: albabaker@yahoo.com
Telefon: 2230736
Të Tjera: Emerohen Eksperte Kontabel e Autorizuar Znj.
Violeta Aloçi me License nr.83 dhe Znj. Anita Pulaj me
license nr.155 te pergatisin raportin e zmadhimit te kapitalit.

32. Statusi:

Shoqeri ne Likuidim e Siper

Lista e Dokumenteve:
Regjistrimi Fillestar: CN-043705-09-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
1. 31/03
/1999

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i Vendimit:21152, Gjykata:Tirane
Data e rgjistrimit: 07.04.1999 Emri I subjektit: "Albbaker" Forma Ligjore: Sh.a Data e
themelimit: 09-02-1999 Kohezgjatja: Pa afat. Selia: Tirane. Kapitali: 2.174.641.000 leke
Objekti: Shfrytezimini i vendburimeve te mineralit te bakrit, nxjerrje, pasurim dhe
perpunim i mineralit, prodhimi dhe shitje e bakrit dhe nenprodukteve te tij. Ruajtja e
objekteve te saj konform legjislacionit te fuqi. Ortaket: Ministria Ekonomise Publike dhe
Priviatizimit Keshilli Mbikqyres: Mehmet Zaçe,Aferdita Bareti,Andon Grazhdani,Zef
Lleshi,Sokol Daci,Skender Hasa. Eksperti Kontabel: Peri Buzali
Lista e Dokumenteve:
R-MIX-EL-3.12.2007 (80).pdf

2. 03/11
/2004

Numri i Vendimit:21152/1, Gjykata:Tirane
Ministria e Ekonomise me cilesine e aksionerit te vetem te shoqerise per prishjen e
shoqerise :Albbaker" sh.a Tirane. Emertimin e kesaj shoqerie ne likujdim e siper dhe
caktimin e Z.Halit Shqarthi, si likuidator.
Lista e Dokumenteve:
R-MIX-EL-3.12.2007 (80).pdf
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22/07/2008

Numri i ceshtjes: CN-155358-07-08 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Raport Auditimi
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Raporte administrimi (nëse ka)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta

21/05/2009

Numri i ceshtjes: CN-255245-05-09
Vlera e Kapitalit ishte
"2.174.641.000,00"
u be
"2.871.317.000,00"
Numri i Aksioneve ishte
"2.174.641,00"
u be
"2.871.317,00"
Capital_Paid_Value ishte
"2.174.641.000,00"
u be
"2.871.317.000,00"
Telefon ishte
("")
u be
("2230736")
Koment ishte
("")
u be
("Emerohen Eksperte Kontabel e Autorizuar
Znj. Violeta Aloçi me License nr.83 dhe Znj. Anita Pulaj me license nr.155 te
pergatisin raportin e zmadhimit te kapitalit.")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe
Energjetikes")
, Vlera e Kontributit ishte
("2.174.641.000,00")
u be
("2.871.317.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe
Energjetikes")
, Numri i aksioneve ishte
("2.174.641,00")
u be
("2.871.317,00")
Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

05/06/2009

Numri i ceshtjes: CN-258535-06-09
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Klarita Rexhepaj")
Nga data "28/08/2000"
eshte larguar anetari:
("SOKOL DACI")
eshte larguar anetari:
("Mehmet Zacaj")
eshte larguar anetari:
("Aferdita Daja")
eshte larguar anetari:
("Skender Hasa")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Zef Lleshaj")
, Nga Data
ishte
("09/02/1999")
u be
("28/08/2000")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Andon Grazhdani")
, Nga
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Data ishte

("09/02/1999")

u be

("28/08/2000")

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
05/06/2009

Numri i ceshtjes: CN-260191-06-09
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Ariana Bejleri")
Nga data "15/02/2003"
eshte larguar anetari:
("Andon Grazhdani")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Zef Lleshaj")
, Nga Data
ishte
("28/08/2000")
u be
("15/02/2003")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Klarita Rexhepaj")
, Nga
Data ishte
("28/08/2000")
u be
("15/02/2003")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

10/06/2009

Numri i ceshtjes: CN-260633-06-09
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Kozeta Bruka")
Nga data "21/02/2006"
eshte shtuar anetari:
("Greta Sinojmeri")
Nga data "21/02/2006"
eshte larguar anetari:
("Ariana Bejleri")
eshte larguar anetari:
("Klarita Rexhepaj")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

11/06/2009

Numri i ceshtjes: CN-262113-06-09
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Mimoza Kita")
Nga data "10/04/2009"
eshte shtuar anetari:
("Ada Oseku")
Nga data "10/04/2009"
eshte larguar anetari:
("Kozeta Bruka")
eshte larguar anetari:
("Greta Sinojmeri")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
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Vendim i asamblese se pergjithshme
19/06/2009

Numri i ceshtjes: CN-263849-06-09
Statusit ishte
("Aktiv")
u be

("Shoqeri ne Likuidim e Siper")

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek likuiduesit:
eshte shtuar likuiduesi:
("Halit Shqarthi")

Nga data "20/02/2004"

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i Ortakut per caktimin e Likujdatorit
09/10/2009

Numri i ceshtjes: CN-299492-10-09
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdherit te Ministrit Nr. 854, Date 06.10.2009
per: Lirimin nga detyra te Z. Halit SHQARTHI Likujdator i shoqerise dhe emerimin ne
detyre te likujdatorit Z. Agim ALIMANI.
Statusit ishte
("Shoqeri ne Likuidim e Siper")
u be
("Aktiv")
Koment ishte
("Emerohen Eksperte Kontabel e Autorizuar Znj. Violeta Aloçi me
License nr.83 dhe Znj. Anita Pulaj me license nr.155 te pergatisin raportin e zmadhimit te
kapitalit.")
u be
("Emerohen Eksperte Kontabel e Autorizuar Znj. Violeta
Aloçi me License nr.83 dhe Znj. Anita Pulaj me license nr.155 te pergatisin raportin e
zmadhimit te kapitalit. ")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("AGIM ALIMANI")
"06/10/2009"
eshte larguar administratori:
("Halit Shqarthi")

Nga data

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek likuiduesit:
eshte larguar likuiduesi:
("Halit Shqarthi")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
04/02/2010

Numri i ceshtjes: CN-343916-02-10
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Petraq Karoqi")
Nga data "22/12/2009"
eshte larguar anetari:
("Ada Oseku")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
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Dokumenti i autorizimit
05/02/2010

Numri i ceshtjes: CN-345635-02-10
Statusit ishte
("Aktiv")
u be
("Shoqeri ne Likuidim e Siper")
Numri i Aksioneve ishte
"2.871.317,00"
u be
"1.000,00"
Vlera e Aksionit ishte
"1.000,00"
u be
"2.871.317,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe
Energjetikes")
, Numri i aksioneve ishte
("2.871.317,00")
u be
("1.000,00")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek likuiduesit:
eshte shtuar likuiduesi:
("Halit Shqarthi")

Nga data "03/11/2004"

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i Ortakut per caktimin e Likujdatorit
17/05/2010

Numri i ceshtjes: CN-394752-05-10
Statusit ishte
("Shoqeri ne Likuidim e Siper")

u be

("Aktiv")

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Etleva Gega")
Nga data "19/04/2010"
eshte larguar anetari:
("Mimoza Kita")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek likuiduesit:
eshte larguar likuiduesi:
("Halit Shqarthi")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
15/06/2010

Numri i ceshtjes: CN-407753-06-10
Statusit ishte
("Aktiv")
u be

("Shoqeri ne Likuidim e Siper")

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek likuiduesit:
eshte shtuar likuiduesi:
("AGIM ALIMANI")
"06/10/2009"

Nga data

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i Ortakut per caktimin e Likujdatorit
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27/04/2011

Numri i ceshtjes: CN-543827-04-11
Lista e Dokumenteve:
Vendim i Ortakut per caktimin e Likujdatorit
Dokumenti i autorizimit

17/08/2011

Numri i ceshtjes: CN-581221-08-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i urdhrit Nr. 474, date 27.06.2011 ku eshte
vendosur ndryshimi i nje anetari te Keshillit Mbikqyres.
Statusit ishte
("Shoqeri ne Likuidim e Siper")
u be
("Aktiv")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Luçian Qafoku")
Nga data "27/06/2011"
eshte larguar anetari:
("Etleva Gega")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek likuiduesit:
eshte larguar likuiduesi:
("AGIM ALIMANI")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

17/08/2011

Numri i ceshtjes: CN-584690-08-11
Statusit ishte
("Aktiv")
u be

("Shoqeri ne Likuidim e Siper")

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek likuiduesit:
eshte shtuar likuiduesi:
("AGIM ALIMANI")
"06/09/2009"

Nga data

Lista e Dokumenteve:
Vendim i Ortakut per caktimin e Likujdatorit
Dokumenti i autorizimit
25/04/2013

Numri i ceshtjes: CN-074027-04-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdherit Nr.208 Dat 03.04.2013 ku eshte
urdheruar: Lirimi nga detyra te antarit te Keshillit Mbikqyres ne Sh.A "Albaker" Tirane
Z.Luciano Qafoku Emerohet ne Keshillin Mbikqyres Znj. Ada Lexhja Perfaqesuese
METE-se.
Statusit ishte
("Shoqeri ne Likuidim e Siper")
u be
("Aktiv")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Ada Lezhja")
Nga data "03/04/2013"
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Ne daten "03/04/2016"
eshte larguar anetari:

("Luçian Qafoku")

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
19/11/2013

Numri i ceshtjes: CN-246524-11-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdherit Nr. 51, date 01.11.2013, i Ministrit te
Zhvillimit Ekonomik, Tregtise dhe Sipermarrjes, ne te cilin eshte urdheruar: Lirimi nga
detyra te likuidatorit, Z. Agim Alimani dhe emerimi i likuidatorit te ri, Z.Gentjan Berberi.
Statusit ishte
("Aktiv")
u be
("Shoqeri ne Likuidim e Siper")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte larguar administratori:
("AGIM ALIMANI")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek likuiduesit:
eshte shtuar likuiduesi:
("Gentjan Berberi")
eshte larguar likuiduesi:
("AGIM ALIMANI")

Nga data "01/11/2013"

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)
23/06/2014

Numri i ceshtjes: CN-512354-06-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdherit te Ministrit Nr.176 Prot, date 11.03.2014
ku eshte vendosur per ndryshimin e anetareve te Keshillit Mbikqyres. Largimi i Ada
Lezhja dhe emerimi i Thoma Thanasi.
Koment ishte
("Emerohen Eksperte Kontabel e Autorizuar Znj. Violeta Aloçi me
License nr.83 dhe Znj. Anita Pulaj me license nr.155 te pergatisin raportin e zmadhimit te
kapitalit. ")
u be
("Emerohen Eksperte Kontabel e Autorizuar Znj. Violeta
Aloçi me License nr.83 dhe Znj. Anita Pulaj me license nr.155 te pergatisin raportin e
zmadhimit te kapitalit.")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Thoma Thanasi")
Nga data "11/03/2014"
Ne daten "11/03/2017"
eshte larguar anetari:
("Ada Lezhja")
Lista e Dokumenteve:
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Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
29/07/2014

Numri i ceshtjes: CN-579486-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit vjetor per vitin 2013.
Lista e Dokumenteve:
Mandati i Pageses
Bilanci Kontabël
Dokumenti i autorizimit

28/05/2015

Numri i ceshtjes: CN-066852-05-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Kërkesës për Vendosje Barre Sigurie mbi titujt e
pronësisë Nr. 28564/4Prot., datë 22.03.2015, lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore
Tiranë ku është kërkuar: Të mos lejohet tjetërsimi i titujve të pronësisë përfshi edhe
shitblerje aksionesh të subjektit "Alb Bakri" ,pajisur me NUIS (NIPT)-J81920006K, deri
në shlyerjen e detyrimeve tatimore nga ana e tatimpaguesit debitorë.
Koment ishte
("Emerohen Eksperte Kontabel e Autorizuar Znj. Violeta Aloçi me
License nr.83 dhe Znj. Anita Pulaj me license nr.155 te pergatisin raportin e zmadhimit te
kapitalit.")
u be
("Emerohen Eksperte Kontabel e Autorizuar Znj. Violeta
Aloçi me License nr.83 dhe Znj. Anita Pulaj me license nr.155 te pergatisin raportin e
zmadhimit te kapitalit. ")
Lista e Dokumenteve:

16/06/2015

Numri i ceshtjes: CN-098008-06-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim bilanc 2011
Lista e Dokumenteve:
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Bilanci Kontabël

18/06/2015

Numri i ceshtjes: CN-099933-06-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.2890/1Prot., datë 19.05.2015, ku
është urdhëruar: 1-Lirimi nga detyra të Këshillit Mbikqyrës Z. Zef Lleshaj.2- Emërimin si
anëtarë i Këshillit Mbikqyrës të Znj. Suela Myftaraj.
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Suela Myftaraj")
Nga data "19/05/2015"
Ne daten "19/05/2018"
eshte larguar anetari:
("Zef Lleshaj")
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
23/06/2015

Numri i ceshtjes: CN-106008-06-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhrit Nr.2558, date 30.03.2015 "Per ndryshim
ne Keshillin Mbikeqyres", ku eshte urdheruar: 1.Lirimin nga detyra te anetarit te keshillit
mbikeqyres Z.Thoma Thanasi. 2.Emerimin si anetar ne Keshillin Mbikeqyres te Z.Pilo
Gllava.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Pilo Gllava")
Nga data "30/03/2015"
Ne daten "30/03/2018"
eshte larguar anetari:
("Thoma Thanasi")
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

19/08/2015

Numri i ceshtjes: CN-209508-08-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare të vitit 2014.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Mandati i Pageses
Akti i ekspertimi IEKA (nëse ka)

22/10/2015

Numri i ceshtjes: CN-368939-10-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi shkresës përcjellëse, datë 07.09.2015 dhe
Depozitimi i Urdhrit Nr.6490, date 07.09.2015, ku është urdhëruar: - Lirimin nga detyra të
anëtarit të keshillit mbikeqyrës, Z. Pilo Gllava.
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte larguar anetari:
("Pilo Gllava")
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)
25/11/2015

Numri i ceshtjes: CN-429827-11-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.8131 Prot., datë 26.10.2015, të
Ministrit të Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes ku është urdhëruar:
- Emërimin si anëtarë i Këshillit Mbikqyrës të Znj. Anduena Hoxha (Dedja).
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Anduena Dedja")
Nga data "26/10/2015"
Ne daten "26/10/2018"
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)

29/06/2016

Numri i ceshtjes: CN-781586-06-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël

12/10/2016

Numri i ceshtjes: CN-980688-10-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Dorezim bilanci viti 2008.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Bilanci Kontabël

16/12/2016

Numri i ceshtjes: CN-073227-12-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr. 9352/1, date: 07.12.2016, ne te cilin
eshte urdheruar: Lirimi i nga detyra i likuidatorit te shoqerise z. Gentjan Berberi dhe
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emerimi ne vend te tij i z. Altin Vrioni.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek likuiduesit:
eshte shtuar likuiduesi:
("Altin Vrioni")
eshte larguar likuiduesi:
("Gentjan Berberi")

Nga data "07/12/2016"

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
12/04/2018

Numri i ceshtjes: CN-735627-04-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses date 25.11.2017, per doreheqje nga
detyra e likuidatorit Z. Altin Vrioni. Depozitimi i Vendimit Nr 5, date 30.11.2017 te
Keshillit Mbikqyres per miratimin e kerkeses per doreheqjen e paraqitur nga likuidatori i
shoqerise Z. Altin Vrioni. Depozitimi i Urdherit nr. 74, date 1.3.2018 te Ministrit te
Financave dhe Ekonomise per emerimin e Z. Petraq Premti si likuidator te shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek likuiduesit:
eshte shtuar likuiduesi:
("Petraq Premti")
eshte larguar likuiduesi:
("Altin Vrioni")

Nga data "01/03/2018"

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
27/04/2018

Numri i ceshtjes: CN-747875-04-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te aksionerit Nr.3067 Prot., date
14.02.2018 ku eshte vendosur: Largimi nga detyra e antarit te keshillit mbikqyres
Znj.Suela Myftaraj dhe emerimin ne vend te saj te Znj.Klarita Rexhepaj.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Klarita Rexhepaj")
Nga data "14/02/2018"
Ne daten "14/02/2021"
eshte larguar anetari:
("Suela Myftaraj")
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
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paguar)
02/05/2018

Numri i ceshtjes: CN-762749-04-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të aksionarit të vetëm të shoqërisë, datë
03.04.2018, ku është vendosur: Largimi i Z.Petraq Karoqi nga detyra e anëtarit të Këshillit
Mbikqyrës të shoqërisë. Emërimi i Znj.Ana Suli si anëtare e re e Këshillit Mbiqkyrës.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Ana Suli")
Nga data "03/04/2018"
Ne daten "03/04/2021"
eshte larguar anetari:
("Petraq Karoqi")
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

24/05/2018

Numri i ceshtjes: CN-792329-05-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr. 6423 Prot, datë 10.05.2018,
protokolluar nga QKB me Nr. 5640 Prot., date 17.05.2018, "Për Vendosjen e sekuestros
konservative", lëshuar nga Zyra Permbarimore Tirane te Permbaruesit Gjyqesor Alma
Gusho, ku është urdhëruar: Vendosjen e mases se sekuestros konservative mbi kuotat qe
mund te zoteroje ne cdo shoqeri tregtare apo personi fizik debitori “ALB BAKRI “ sha
me NIPT J81920006K.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

25/05/2018

Numri i ceshtjes: CN-795621-05-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i urdhrit Nr.6423 Prot., datë 10.05.2018,
protokolluar nga QKB me Nr.5844 Prot., date 23.05.2018 lëshuar nga Zyra Permbarimit
Tirane, drejtuar QKB-se, ku ështe urdhëruar: Vendosjen e mases se sekuestros
konservative mbi kuotat qe mund te zoteroje ne cdo shoqeri tregtare apo person fizik
debitori “ALB BAKRI” sh.a, me NIPT J81920006K .
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

10/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-849728-07-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i urdhrit Nr.8706 Prot., datë 27.06.2018,
protokolluar nga QKB me Nr.7687 Prot., date 02.07.2018 lëshuar nga Zyra Permbarimit
Tirane, drejtuar QKB-se, ku ështe urdhëruar: 1.Heqja e mases se sekuestros konservative
14

mbi kuotat qe mund te zoteroje ne cdo shoqeri tregtare apo person fizik debitori “ALB
BAKRI” sh.a, me NIPT J81920006K, vendosur me shkresen tone nr.6423 date
10.05.2018 . 2.Shenimin ne regjistrin tregtar te detyrimit te debitorit “ALB BAKRI” sh.a,
me NIPT J81920006K (Uzina e Bakrit Lac) ndaj kreditorit Fatmir Lama ne shumen 269
450 leke.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik
30/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-890018-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare 2017.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Dokumenti i autorizimit
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Akti i ekspertimi IEKA (nëse ka)
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)

26/06/2019

Numri i ceshtjes: CN-241003-06-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi vendimit, Nr.10268, datë 07.06.2019 ku është
vendosur: Ndryshim i anëtarit të Keshillit Mbikqyres. Largimi i Ana Suli. Emerimi i
Elfrida Bino.
E-Mail ishte
("")
u be
("albabaker@yahoo.com")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Elfrida Bino")
Nga data "07/06/2019"
Ne daten "07/06/2022"
eshte larguar anetari:
("Ana Suli")
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

24/09/2019

Numri i ceshtjes: CN-287877-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
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Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2018.
Lista e Dokumenteve:
4 Shenimet shpjeguese per PF 2018 per QKB.pdf (2)_opt.pdf
3. Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta 2018.xlsx
Pasqyra e flukseve të mjeteve monetare Indirekte 4.xlsx
5.Raporti i Eksperteve Kontabel te Regjistruar -_opt.pdf
2 Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018.PDF
Pasqyra e pozicionit financiar (1).xlsx
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres 2.xlsx
Miratimi i Pasqyrave Financiare nga MFE per vitin 2018.pdf
03/07/2020

Numri i ceshtjes: CN-535259-07-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, datë 23.06.2020 ku është vendosur:
Zvogelim i Kapitalit. Depozitimi i Urdhrit datë 27.11.2019 ku Emërohet Ekspertit
Kontabel znj.Vullnetare Çela. Depozitimi i Raportit për Zvogelim e Kapitalit, datë
19.05.2020.
Vlera e Kapitalit ishte
"2.871.317.000,00"
u be
"2.867.879.000,00"
Numri i Aksioneve ishte
"1.000,00"
u be
"2.867.879,00"
Vlera e Aksionit ishte
"2.871.317,00"
u be
"1.000,00"
Capital_Paid_Value ishte
"2.871.317.000,00"
u be
"2.867.879.000,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe
Energjetikes")
, Vlera e Kontributit ishte
("2.871.317.000,00")
u be
("2.867.879.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe
Energjetikes")
, Numri i aksioneve ishte
("1.000,00")
u
be
("2.867.879,00")
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

17/07/2020

Numri i ceshtjes: CN-546445-07-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, datë 02.07.2020 ku është vendosur: Të
emërohet Anëtari i Këshillit Mbikqyrës z. Ismet Lala.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Ismet Lala")
Nga data "02/07/2020"
Ne daten "02/07/2023"
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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)
30/09/2020

Numri i ceshtjes: CN-591360-09-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare për vitin 2019.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e flukseve të mjeteve monetare Direkte.xlsx
Shenime shpjeguese ecuria e veprimtarise PPF 2019.pdf
Miratimi i rezultatit nga MFE per vitin 2019.pdf
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres.xlsx
Shenime shpjeguese ecuria e veprimtarise PPF 2019.pdf
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta..xlsx
Shenimet Shpjeguese te PF - ALBBAKER Sha.pdf_opt.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx
Shenime shpjeguese ecuria e veprimtarise PPF 2019.pdf
Miratimi i Pasqyrave Financiare nga Keshillit Mbikqyres.PDF
Raporti i pagesave 2019 pdf.pdf

31/07/2021

Numri i ceshtjes: CN-755239-07-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2020.
Lista e Dokumenteve:
9. Raporti i Ecurise se Veprimtarise PF 2020.PDF
10. Shenime Shpjeguese PF 2020.PDF
12. Vendimi Keshillit Mbikqyres per miratimin e PF 2020.PDF
14. Raporti i Pagesave PF 2020.PDF
3. Pasqyra e pozicionit financiar viti 2020.xlsx
11. Raporti i Drejtimit te Brendshem per PF 2020.PDF
7. Shenime Shpjeguese per PPF 2020.pdf
14. Raporti i Pagesave PF 2020.PDF
6. Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta.viti 2020.xlsx
5. Pasqyra e flukseve të mjeteve monetare Direkte viti 2020.xlsx
1. Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres viti
2020.xlsx

17

Datë

:01/10/2021
__________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)
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