EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË
DHËNAT E SUBJEKTIT “SHOQËRI AKSIONARE”
GJENDJA E REGJISTRIMIT
1. Numri unik i identifikimit të subjektit K72120014C
(NUIS)
2. Data e Regjistrimit
20/09/2007
3. Emri i Subjektit

ALBMINIERA sh.a.

4. Forma ligjore

Shoqëri Aksionare

5. Data e themelimit

17/09/2007

6. Kohëzgjatja

Nga: 17/09/2007

Deri:

7. Zyra qëndrore e shoqërisë në Shqipëri

Tirane Tirane TIRANE Rruga "Kavajes", Kryqezimi "21
Dhjetori", Godina Shtepia Botuese "Naim Frasheri", (Godina
njesia Bashkiake Nr.7) Kati III

8. Kapitali

476.081.000,00

9. Vlera e kapitalit të shlyer:

476771000.0000

10. Numri i aksioneve:

476.081,00

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:
13. Sistemi i administrimit
14. Likuidator/ët
14.1 Afati i emërimit
15.
15.1Kufizimet e kompetencave (nëse ka).

Prodhim, tregtim mineralesh.
me një nivel

me dy nivele

Pjetër Nika
Nga : 23/03/2021

Deri :

Pjetër Nika
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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

Mehmet Hasalami

Nga : 07/11/2013

Deri : 07/11/2016

Po

Laureta Jani
Anetar
Nga : 15/09/2020

Deri : 15/09/2023

Jo
Jo

Evisa Hasani
Anetar
Nga : 15/09/2020

Deri : 15/09/2023

Jo
Jo

24. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
25. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
Artan Golemi
25.1 Afati i emërimit
Nga : 28/09/2011
Deri :
MINISTRIA EKONOMISE TREGTISE ENERGJETIKES
26. Aksionarët
26.1 Numri i Aksioneve

26.2 Përqindja e pjesëmarrjes
27. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit
28. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Me te drejte vote : 476081.0000
Pa te drejte vote :

100,00
E-Mail: pqafa@hotmail.com
Telefon: 04226241
Të Tjera: Emerohet znj. Rajmonda Boksi Sekretare e
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Keshillit Mbikeqyres. Emerohet Z. Mehmet Hasalami
Kryetar i Keshillit Mbikqyres me dt 08-11-2013
29. Statusi:

Shoqeri ne Likuidim e Siper

Lista e Dokumenteve:
Akti i themelimit
Aplikim per regjistrimin fillestar te shoqerise anonime
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
Dokumenti i autorizimit
Regjistrimi Fillestar: CN-100573-09-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
24/01/2008

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-113079-01-08
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Gjin Progni")
eshte larguar administratori:
("Indrit Selba")

Nga data "10/01/2008"

Lista e Dokumenteve:
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
Dokumenti i autorizimit
09/06/2009

Numri i ceshtjes: CN-260627-06-09
Telefon ishte
("")
u be
Koment ishte
("")
u be
Keshillit Mbikeqyres.")

("04226241")
("Emerohet znj. Rajmonda Boksi Sekretare e

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Xhilda Konçi (Qoseja)")
Nga data
"24/04/2009"
eshte shtuar anetari:
("Ramiz Balla")
Nga data "24/04/2009"
eshte larguar anetari:
("Aferdita Kareco")
eshte larguar anetari:
("Mimoza Simixhiu")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Transferim i kuotave te kapitalit
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Dokumenti i autorizimit
05/01/2011

Numri i ceshtjes: CN-482852-12-10
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Arta Çela")
Nga data "30/11/2010"
Ne daten "29/11/2013"
eshte shtuar anetari:
("Ornela Muhametaj")
Nga data "30/11/2010"
Ne daten "29/11/2013"
eshte larguar anetari:
("Fatbardha Osmani")
eshte larguar anetari:
("Xhilda Konçi (Qoseja)")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
Aplikim per garanci tjeter

28/01/2011

Numri i ceshtjes: CN-491028-01-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit nr. 527 dt.27.07.2008 per pergatitjen e
dokumentacionit per zvogelimin e kapitalit. Depozitimi i shkreses nr. 1010.Prot date
14.11.2008, ku caktohet Ekspert Kontabel i Autorizuar z. Paqesor Qato.Depozitimi i
Raportit te Ekspertit Kontabel te Autorizuar z.Paqesor Qato dt.29.01.2009 per zvogelimin
e kapitalit te shoqerise.Depozitimi i Urdhrit nr. 1023 dt.24.12.2008 per pergatitjen e
dokumentacionit per zvogelimin e kapitalit, ku caktohet Ekspertja Kontabel e Autorizuar
zj.Shpresa Breçani te pergatise Raportin perkates.Depozitimi i Raportit te Ekspertes
Kontabel te Autorizuar zj.Shpresa Breçani dt. 04.02.2009 per zvogelimin e kapitalit te
shoqerise.Depozitimi i Urdhrit nr.327 dt.09.04.2009 per zvogelimin e kapitalit te
shoqerise.
Vlera e Kapitalit ishte
"154.000.000,00"
u be
"143.021.000,00"
Numri i Aksioneve ishte
"154.000,00"
u be
"143.021,00"
Capital_Paid_Value ishte
"154.000.000,00"
u be
"143.021.000,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("MINISTRIA EKONOMISE TREGTISE
ENERGJETIKES")
, Vlera e Kontributit ishte
("154.000.000,00")
u be
("143.021.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("MINISTRIA EKONOMISE TREGTISE
ENERGJETIKES")
, Numri i aksioneve ishte
("154.000,00")
u be
("143.021,00")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
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Dokumenti i autorizimit
10/08/2011

Numri i ceshtjes: CN-581180-08-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit Nr.1, date 17.05.2011 ku eshte vendosur
emerimi i z.Ramiz Balla si Kryetar te Keshilit Mbikqyres, dhe emerimi i zn j. Nazo Daci
si sekretare te Keshillit Mbikqyres te shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Ramiz Balla")
ishte
("")
u be
("Kryetar")

, Koment

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
12/08/2011

Numri i ceshtjes: CN-583312-08-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr.469, date 27.06.2011, per
zevendesimini e nje anetari te Keshillit Mbikqyres te shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Aurel Lamçe")
Nga data "27/06/2011"
Ne daten "27/06/2014"
eshte larguar anetari:
("Ramiz Balla")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

25/10/2011

Numri i ceshtjes: CN-604221-10-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i aktit Nr. 4208/2, date 28.09.2011 per miratimin e
statutit te ndryshuar te shoqerise i pershtatur me ligjin Nr. 9901, date 14.04.2008 "Per
tregtaret dhe shoqerite tregtare". Depozitim i statutit te ndryshuar.
Objekti ishte
("Prodhim, tregtim mineralesh te ndryshme")
u be
("Prodhim, tregtim mineralesh.")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:
eshte larguar eksperti kontabel:
("Andon Kristo")
Kane ndryshuar te dhenat per ekspertin kontabel:
("Artan Golemi")
Nga Data ishte
("17/09/2007")
u be
("28/09/2011")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
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,

Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
18/11/2011

Numri i ceshtjes: CN-621445-11-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit nr.8 dt.31.10.2011 te Keshillit
Mbikeqyres, per emerimin e z. Aurel Lamçe Kryetar i Keshillit Mbikqyres. Depozitimi i
Vendimit nr.11 dt.31.10.2011 te Keshillit Mbikeqyres, per emerimin e z. Gjin Progni si
Administrator i shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Gjin Progni")
Data ishte
("10/01/2008")
u be
("31/10/2011")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Gjin Progni")
Kohëzgjatja ishte
("")
u be
("31/10/2014")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Aurel Lamçe")
ishte
("")
u be
("Kryetar")

, Nga
,

, Koment

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
10/05/2012

Numri i ceshtjes: CN-770289-05-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i shkreses nr.3224 dt.05.04.2010 te Ministrise se
Ekonomise Tregtise dhe Energjetikes per emerim eksperti. Depozitimi i Urdhrit nr.853
dt.19.11.2007 te Ministrit te Ekonomise Tregtise dhe Energjetikes per bashkimin me
shoqerine Albminiera sh.a. Tirane te ndermarrjeve minerare: Ndermarrja minerare e
qymyrit me qender ne Tirane, Ndermarrja minerare shteterore e qymyrgurit Memaliaj,
Ndermarrja shteterore e hekur-nikelit Pishkash, Ndermarrja shteterore e qymyrgurit
Pishkash, N.M.SH Hekur-Nikeli Gur i kuq, Ndermarrja e Hekur-Nikelit Bitincke.
Depozitimi i Urdhrit nr.654 dt.14.09.2011 te Ministrit te Ekonomise Tregtise dhe
Energjetikes per zmadhimin e kapitalit te shoqerise. Depozitimi i Raportit te bashkimit te
Ekspertit Kontabel te Regjistruar dt.18.07.2011.
Vlera e Kapitalit ishte
"143.021.000,00"
u be
"500.000.000,00"
Numri i Aksioneve ishte
"143.021,00"
u be
"500.000,00"
Capital_Paid_Value ishte
"143.021.000,00"
u be
"500.000.000,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("MINISTRIA EKONOMISE TREGTISE
ENERGJETIKES")
, Vlera e Kontributit ishte
("143.021.000,00")
u be
("500.000.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("MINISTRIA EKONOMISE TREGTISE
ENERGJETIKES")
, Numri i aksioneve ishte
("143.021,00")
u be
("500.000,00")
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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)
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
16/07/2012

Numri i ceshtjes: CN-825972-07-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit nr 8 date 07.06.2012,per ndryshimin e
selise se shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga "Kavajes", Kryqezimi "21 Dhjetori", Godina Shtepia Botuese "Naim
Frasheri", (Godina njesia Bashkiake Nr.7) Kati III;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
;
Ministria e
Ekonomise, Tregtise dhe Energjetikes;
"
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

26/06/2013

Numri i ceshtjes: CN-130947-06-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr. 450, date 20.05.2013, ku eshte
vendosur : 1- Lirimi nga detyra e anetarit te Keshillit Mbikqyres te shoqerise, te z. Aurel
Lamçe. 2- Emerimi ne Keshillin Mbikqyres te z. Lulzim Hoxha. Depozitimi i urdhrit Nr.
455, date 20.05.2013, ku eshte urdheruar : 1- Lirimi nga detyra e anetarit te Keshillit
Mbikqyres te shoqerise, znj. Arta Kolnikaj. 2- Emerimi ne Keshillin Mbikqyres te znj.
Jolanda Muceku.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Lulëzim Hoxha")
Nga data "20/05/2013"
Ne daten "20/05/2016"
eshte shtuar anetari:
("Jolanda Këputa")
Nga data "30/06/2013"
Ne daten "29/06/2016"
eshte larguar anetari:
("Arta Çela")
eshte larguar anetari:
("Aurel Lamçe")
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
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
05/08/2013

Numri i ceshtjes: CN-166532-08-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit, date 17.07.2013, ku eshte vendosur
emerimin e Lulëzim Hoxha Kryetar te Këshillit Mbikëqyrës.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Lulëzim Hoxha")
ishte
("")
u be
("Kryetar")

, Koment

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
04/09/2013

Numri i ceshtjes: CN-184579-09-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdherit Nr.672, date 13.08.2013, te Ministrit te
Ekonomise, Tregtise dhe Energjitikes, per ndryshimin e nje anetari te Keshillit Mbikqyres.
–Lirimin nga detyra e anetarit te Keshillit Mbikqyres Znj. Ornela Muhametaj dhe emerohet
ne detyren e anetarit te Keshillit Mbikqyres Znj. Suela Zenelaj.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Suela Zenelaj")
Nga data "13/08/2013"
Ne daten "13/08/2016"
eshte larguar anetari:
("Ornela Muhametaj")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Dokumenti i autorizimit

05/02/2014

Numri i ceshtjes: CN-338556-01-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdherit te Ministrit te Zhvillimit Ekonomik,
Tregtise dhe Sipermarrjes, Nr.60/1, date 07.11.2013 per ndryshimin e anetareve te
Keshillit Mbikqyres. Shkarkimi i Lulëzim Hoxha dhe emerimi i Mehmet Hasalami.
Depozitimi i vendimit te Keshillit Mbikqyres, date 08.11.2013 ku eshte vendosur qe te
emerohet Z. Mehmet Hasalami si kryetar i Keshillit Mbikqyres. Depozitimi i vendimeve
te Keshillit Mbikqyres, date 08.11.2013 ku eshte vendosur per ndryshimin e
administratorit. Shkarkimi i Gjin Progni dhe emrimi i Dritan Meta.
Koment ishte
("Emerohet znj. Rajmonda Boksi Sekretare e Keshillit Mbikeqyres.")
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u be
("Emerohet znj. Rajmonda Boksi Sekretare e Keshillit Mbikeqyres.
Emerohet Z. Mehmet Hasalami Kryetar i Keshillit Mbikqyres me dt 08-11-2013")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Dritan Meta")
Ne daten "08/11/2016"
eshte larguar administratori:
("Gjin Progni")

Nga data "08/11/2013"

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Mehmet Hasalami")
Nga data "07/11/2013"
Ne daten "07/11/2016"
eshte larguar anetari:
("Lulëzim Hoxha")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
06/02/2014

Numri i ceshtjes: CN-348446-02-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të Anëtarëve të Këshillit Mbikqyrës,
Nr.1, datë 20.01.2014, ku është vendosur: Pranimin e dorëheqjes së administratorit të
shoqërisë Z.Dritan Meta. Depozitimi i Vendimit të Anëtarëve të Këshillit Mbikqyrës ,
Nr.2, datë 20.01.2014, ku është vendosur: Emërimin e Z.Pjetër Nika në detyrën e
administratorit të shoqërisë.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Pjetër Nika")
Ne daten "20/01/2017"
eshte larguar administratori:
("Dritan Meta")

Nga data "20/01/2014"

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)
27/02/2014

Numri i ceshtjes: CN-375687-02-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhrit Nr.106, date 10.02.2014, ku eshte
urdheruar lirimi nga detyra e anetares se Keshillit Mbikqyres zj.Jolanda Muceku (Keputa)
dhe emerimi ne detyren e anetarit te Keshillit Mbikqyres te z.Rezar Veseli.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
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eshte shtuar anetari:
Ne daten "10/02/2017"
eshte larguar anetari:

("Rezar Veseli")

Nga data "10/02/2014"

("Jolanda Këputa")

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
29/07/2014

Numri i ceshtjes: CN-579326-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit vjetor per vitin 2013.
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati i Pageses
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

13/01/2015

Numri i ceshtjes: CN-798031-01-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Mandati i Pageses
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

24/04/2015

Numri i ceshtjes: CN-964094-03-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhrit Nr.430, date 22.09.2014, ku eshte
vendosur zvogelimi i kapitalit dhe caktimi si ekspert kontabel i zj. Anila Pulaj per
vleresimin e zvogelimit te kapitalit themeltar, Urdhirt Nr.1352/1, date 18.03.2015, ku eshte
vendosur qe kapitali themeltar i shoqerise behet 499.287.000 leke i barabarte me 499.287
aksione me vlere nominale 1000 leke secila. Depozitim i Raportit te Ekspertit Kontabel
date 18.02.2015. Saktesim i kodit ekonomik.
Vlera e Kapitalit ishte
"500.000.000,00"
u be
"499.287.000,00"
Numri i Aksioneve ishte
"500.000,00"
u be
"499.287,00"
Capital_Paid_Value ishte
"500.000.000,00"
u be
"499.287.000,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("MINISTRIA EKONOMISE TREGTISE
ENERGJETIKES")
, Vlera e Kontributit ishte
("500.000.000,00")
u be
("499.287.000,00")
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Kane ndryshuar te dhenat per
("MINISTRIA EKONOMISE TREGTISE
ENERGJETIKES")
, Numri i aksioneve ishte
("500.000,00")
u be
("499.287,00")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
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)
05/05/2015

Numri i ceshtjes: CN-034492-05-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të Anëtarëve të Këshillit Mbikqyrës,
Nr.1, datë 28.04.2015, ku është vendosur: Lirimin e Z.Pjeter Nika nga detyra e
administratorit të shoqërisë. Depozitimi i Vendimit të Anëtarëve të Këshillit Mbikqyrës ,
Nr.2, datë 28.04.2015, ku është vendosur: Emërimin e Z. Petraq Premti në detyrën e
administratorit të shoqërisë.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Petraq Premti")
"28/04/2015"
Ne daten "28/04/2018"
eshte larguar administratori:
("Pjetër Nika")

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
Dokumenti i autorizimit
21/05/2015

Numri i ceshtjes: CN-058798-05-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr.3562, date 04.05.2015, të Ministrit të
Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes ku është urdheruar : – Lirimin
nga detyra e anëtarit të Keshillit Mbikqyrës zj.Suela Zenelaj dhe emërimi në detyrën e
anëtarit të Këshillit Mbikqyrës zj. Ermonela Sina ( Xheli ).
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Ermonela Xheli")
Nga data "04/05/2015"
Ne daten "04/05/2018"
eshte larguar anetari:
("Suela Zenelaj")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Aplikim per garanci tjeter
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Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
19/06/2015

Numri i ceshtjes: CN-103746-06-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim bilanci viti 2011
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Raport Auditimi
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve

01/08/2015

Numri i ceshtjes: CN-181976-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit ushtrimor 2014.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Bilanci Kontabël
Raport Auditimi
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta

17/11/2015

Numri i ceshtjes: CN-417419-11-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhërit Nr.1910-429 Prot., datë 11.11.2015,
protokolluar nga QKR me Nr.10259 Prot., date 13.11.2015, lëshuar nga Shoqëria
Përmbarimore “Elite Bailiff’s Office” shpk , ku është urdhëruar: Vendosjen e masës së
sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet të çdo aktiviteti tregtar që zotëron debitori,
subjekti “Albminiera”sha, me Nuis (Nipt) K72120014C, duke vendosur masën e vllokimit
të dokumentacionit me qëllim mostjetërsimin e tij. Dokumentacioni do të qëndrojë i
bllokuar deri në një urdhër të dytë.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

11/01/2016

Numri i ceshtjes: CN-492233-01-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit nr. 9627/1, date: 22.12.2015, ne te cilin
eshte urdheruar: Prishja e shoqerise “ Albminiera” sha dhe shpallja e saj ne
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likuidim.Likuidator i shoqerise emerohet z. Petraq Premti.Caktimi i z. Elton Mersini
ekspert kontabel i autorizuar per kryerjen e certifikimit te bilancit te likuidimit.
Statusit ishte
("Aktiv")
u be
("Shoqeri ne Likuidim e Siper")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte larguar administratori:
("Petraq Premti")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek likuiduesit:
eshte shtuar likuiduesi:
("Petraq Premti")

Nga data "22/12/2015"

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i Ortakut per caktimin e Likujdatorit
15/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-820909-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim bilanci viti 2010.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve

29/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-853652-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare te vitit 2015.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Bilanci Kontabël
Raport Auditimi
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
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 ardhurave dhe të shpenzimeve

14/10/2016

Numri i ceshtjes: CN-985711-10-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare Viti 2008.
Lista e Dokumenteve:
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
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materialin tjetër shpjegues
Raporte administrimi (nëse ka)
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Raport Auditimi
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
01/08/2017

Numri i ceshtjes: CN-410621-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin 2016.
Lista e Dokumenteve:
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
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Raport Auditimi
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Bilanci Kontabël

01/12/2017

Numri i ceshtjes: CN-578230-12-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr.140 date 17.11.2017 ku eshte
urdheruar:Lirimin nga detyra te likujdatorit te shoqerise ALBMINIERA sha ne likujdim
Z.Petraq Premti. Emerimin ne detyre te likujdatorit te shoqerise ALBMINIERA sha ne
likujdim Z.Vasil Dilo.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek likuiduesit:
eshte shtuar likuiduesi:
("Vasil Dilo")
eshte larguar likuiduesi:
("Petraq Premti")

Nga data "17/11/2017"

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)
07/03/2018

Numri i ceshtjes: CN-691751-03-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhërit Nr.9303, datë 22.11.2016, të Ministrit të
Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes ku është urdhëruar : Lirimin nga
detyra e anëtarit të Këshillit Mbikqyrës z. Rezar Veseli dhe emërimi në detyrën e anëtarit
të Këshillit Mbikqyrës të znj. Valentina Murashi.
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Valentina Murashi")
Nga data "22/11/2016"
Ne daten "22/11/2019"
eshte larguar anetari:
("Rezar Veseli")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Aplikim per garanci tjeter
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)
09/03/2018

Numri i ceshtjes: CN-697823-03-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit Nr.24, date 14.02.2018, ku eshte
vendosur lirimi nga detyra e anetarit te Keshillit Mbikqyres zj.Valentina Murrashi dhe
emerimi i zj.Ina Berdaj si anetare e re.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Ina Berdaj")
Nga data "14/02/2018"
Ne daten "14/02/2021"
eshte larguar anetari:
("Valentina Murashi")
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

05/04/2018

Numri i ceshtjes: CN-729256-04-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.7490/3 , datë 22.11.2016 për
zvogëlimin e kapitalit të shoqërisë. Emërimin e Zj.Flutura Luka, eksperte kontabël e
autorizuar për të përgatitur raportin për zvogëlimin e kapitalit të shoqërisë. Depozitimi i
Raportit të ekspertit kontabël për zvogëlimin e kapitalit të shoqërisë. Depozitimi i Urdhrit
Nr.7490/5 , datë 17.03.2017 për miratimin e raportit të ekspertit kontabël për zvogëlimin e
kapitalit të shoqërisë. Depozitimi i Urdhrit Nr.26, datë 25.01.2018 për kalimin e objektit
"Sektori Autopark" të kalojë në administrim të ndërmarjes Industriale Nr.1 Tiranë.
Vlera e Kapitalit ishte
"499.287.000,00"
u be
"485.256.000,00"
Numri i Aksioneve ishte
"499.287,00"
u be
"485.256,00"
Capital_Paid_Value ishte
"499.287.000,00"
u be
"485.256.000,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("MINISTRIA EKONOMISE TREGTISE
ENERGJETIKES")
, Vlera e Kontributit ishte
("499.287.000,00")
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u be
("485.256.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("MINISTRIA EKONOMISE TREGTISE
ENERGJETIKES")
, Numri i aksioneve ishte
("499.287,00")
u be
("485.256,00")
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
24/01/2019

Numri i ceshtjes: CN-075093-01-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhrit Nr.603Regj., Nr.68Prot., datë
16.01.2019, protokolluar nga QKB me Nr.1069 Prot., date 21.01.2019 lëshuar nga Zyra
Permbarimore “BLEK-K” sh.p.k., drejtuar QKB-se, ku ështe urdhëruar: Vendosjen e
mases se sekuestros konservative ne kuotat e shoqerise “Albminiera” sh.a., me NUISK72120014C dhe mos kryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat e
regjistrit tregtar.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

03/04/2019

Numri i ceshtjes: CN-128278-03-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.8117, datë 07.02.2019, për zvogëlimin
e kapitalit të shoqërisë. Emërimin e Zj.Vullnetare Çela, eksperte kontabël e autorizuar për
të përgatitur raportin për zvogëlimin e kapitalit të shoqërisë. Depozitimi i Raportit të
ekspertit kontabël për zvogëlimin e kapitalit të shoqërisë. Depozitimi i Urdhrit Nr.3055/1 ,
datë 07.03.2019, për miratimin e raportit të ekspertit kontabël për zvogëlimin e kapitalit të
shoqërisë.
Vlera e Kapitalit ishte
"485.256.000,00"
u be
"476.771.000,00"
Numri i Aksioneve ishte
"485.256,00"
u be
"476.771,00"
Capital_Paid_Value ishte
"485.256.000,00"
u be
"476.771.000,00"
E-Mail ishte
("")
u be
("pqafa@hotmail.com")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("MINISTRIA EKONOMISE TREGTISE
ENERGJETIKES")
, Vlera e Kontributit ishte
("485.256.000,00")
u be
("476.771.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("MINISTRIA EKONOMISE TREGTISE
ENERGJETIKES")
, Numri i aksioneve ishte
("485.256,00")
u be
("476.771,00")
Lista e Dokumenteve:
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Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
13/06/2019

Numri i ceshtjes: CN-226716-06-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitmi pasqyrave financiare te vitit 2017.
Lista e Dokumenteve:
Raport Auditimi
Raporte administrimi (nëse ka)
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
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 ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Bilanci Kontabël

17/06/2019

Numri i ceshtjes: CN-229112-06-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem te shoqerise, date
03.04.2019 ,ne te cilin eshte vendosur qe humbja e vitit 2017 te mbartet ne pasqyrat
financiare te vitit 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)

23/07/2019

Numri i ceshtjes: CN-277079-07-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit Nr.10890/4 Prot, date 17.07.2019, per
miratimin e pasqyrave financiare.
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

02/08/2019

Numri i ceshtjes: CN-291139-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
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Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2018.
Lista e Dokumenteve:
3Albminiera 2018Pasqyra e flukseve të mjeteve monetare Indirekte.xlsx
4Albminiera 2018Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta.xlsx
1Albminiera 2018 Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx
5Albminiera 2018 Shenime shpeguese.pdf
6Albminiera 2018 Miratim Bilanci-Ministri.pdf
7Albminiera 2018 Raport ecurie QKB.pdf
2Albminiera 2018 Pasqyra e performancës (pasqyra të ardhurave të shpenzimeve) sipas
natyres.xlsx
20/09/2019

Numri i ceshtjes: CN-342098-09-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të asamblesë së përgjithshme, datë
19.08.2019, ku është vendosur: Largimi i anëtarit të Këshillit Mbikqyrës Ermonela Xheli
(Sina). Emërimi i anëtarit të Këshillit Mbikqyrës Saida Turabi.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Saida Turabi")
Nga data "19/08/2019"
Ne daten "19/08/2022"
eshte larguar anetari:
("Ermonela Xheli")
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

03/06/2020

Numri i ceshtjes: CN-516175-06-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të aksionerit të vetëm, datë 15.05.2020,
ku është vendosur: Largimi i anëtarit të Këshillit Mbikqyrës Ina Berdaj dhe emërimi i
anëtarit të Këshillit Mbikqyrës Silvia Qesku.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Silvia Qesku")
Nga data "15/05/2020"
Ne daten "15/05/2023"
eshte larguar anetari:
("Ina Berdaj")
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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28/09/2020

Numri i ceshtjes: CN-594561-09-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimeve date 15.09.2020 dhe date 27.07.2020,
ku eshte vendosur per lirimin nga detyra e antarit te Keshillit Mbikqyres te Silvia Qesku,
Saida Turabi dhe emerimin e Laureta Jani, Evisa Hasani.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Laureta Jani")
Nga data "15/09/2020"
Ne daten "15/09/2023"
eshte shtuar anetari:
("Evisa Hasani")
Nga data "15/09/2020"
Ne daten "15/09/2023"
eshte larguar anetari:
("Silvia Qesku")
eshte larguar anetari:
("Saida Turabi")
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)

26/03/2021

Numri i ceshtjes: CN-678227-03-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdherit date 23.03.2021 per ndryshimin e
likujdatorit te shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek likuiduesit:
eshte shtuar likuiduesi:
("Pjetër Nika")
eshte larguar likuiduesi:
("Vasil Dilo")

Nga data "23/03/2021"

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
22/04/2021

Numri i ceshtjes: CN-690723-04-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdherit Nr. 749-297 Prot., date 19.04.2021,
lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “ELITE BAILIFF'S OFFICE” SHPK ku është
urdhëruar: " Heqja e masës së sekuestros konservative mbi te gjitha kuotat/aksionet e
zoteruara nga debitori “Albminiera” sha me NUIS( NIPT)- K72120014C.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik
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14/05/2021

Numri i ceshtjes: CN-699366-05-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare 2019
Lista e Dokumenteve:
Shenime Bilanci PDF-2019.pdf
1Albminiera 2019 Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx
Akt i miratimit te bilancit.pdf
2Albminiera 2019 Pasqyra e performancës (pasqyra të ardhurave të shpenzimeve) sipas
natyres (1).xlsx
4.Albminiera-2019 Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta.xlsx
3Albminiera 2019 Pasqyra e flukseve të mjeteve monetare Indirekte (3).xlsx
Report PDF 2019.pdf
Raport PDF-2019.pdf

04/06/2021

Numri i ceshtjes: CN-699956-05-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i akteve per zvogëlim kapitali. Depozitimi i Urdhrit
Nr.424 Prot., Nr. 603 Regj., date 05.05.2021, per lejimin e zvogelimit te kapitalit me
Vendimin Nr. 159 datë 10.12.2020.
Vlera e Kapitalit ishte
"476.771.000,00"
u be
"476.081.000,00"
Numri i Aksioneve ishte
"476.771,00"
u be
"476.081,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("MINISTRIA EKONOMISE TREGTISE
ENERGJETIKES")
, Vlera e Kontributit ishte
("476.771.000,00")
u be
("476.081.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("MINISTRIA EKONOMISE TREGTISE
ENERGJETIKES")
, Numri i aksioneve ishte
("476.771,00")
u be
("476.081,00")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Dokumenti i autorizimit

Datë

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