EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË
DHËNAT E SUBJEKTIT “SHOQËRI AKSIONARE”
GJENDJA E REGJISTRIMIT
1. Numri unik i identifikimit të subjektit J62903209H
(NUIS)
2. Data e Regjistrimit
01/07/1996
3. Emri i Subjektit

KOMBINATI ENERGJITIK

4. Forma ligjore

Shoqëri Aksionare

5. Data e themelimit

02/08/1995

6. Kohëzgjatja

Nga: 02/08/1995

Deri:

7. Zyra qëndrore e shoqërisë në Shqipëri

Elbasan Elbasan ELBASAN Rajoni i Metalurgjise Elbasan

8. Kapitali

817.100.000,00

9. Vlera e kapitalit të shlyer:

817100000.0000

10. Numri i aksioneve:

817.100,00

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).

Demolim asetesh dhe te ardhura nga qeraja
me një nivel

me dy nivele

Kadri Salla
Nga : 26/05/2015

Deri :

Kadri Salla
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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

Irena Malolli
Anetar
Nga : 05/12/2019

Deri :

Jo
Jo

Elona Mistrovica
Anetar
Nga : 20/08/2019

Deri :

Jo
Jo

21. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
22. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
Andon Kristo
22.1 Afati i emërimit
Nga : 10/02/2007
Deri :
Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe Energjetikes
23. Aksionarët
Me te drejte vote
Pa te drejte vote

23.1 Numri i Aksioneve

23.2 Përqindja e pjesëmarrjes
24. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

: 817100.0000
:

100,00

25. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Emri Tregtar: KOMBINATI ENERGJITIK
E-Mail: kadr.salla.62@gmail.com
Telefon: 0692029464

26. Statusi:

Shoqeri ne Likuidim e Siper

Lista e Dokumenteve:
Regjistrimi Fillestar: CN-035992-09-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
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1. 16/08
/1995

Numri i Vendimit:12305/0, Gjykata:Tirane
Ministria e Financave ka paraqitur kerkesen per te regjistraar si person juridik shoqerine
ne formen e nje shoqerie anonime "Kombinati Energjetik'' Elbasari me kohezgjatje pa afat
te caktuar, me kapital themeltar 1.300.000.000 leke me aksionist te vetem Ministrine e
Financave, perfaqesuar nga Drejtoria e Shoqerive Publike, me vlere nominale te aksionit
1.000 leke me objekt: prodhim, dhe shperndarje energji teknologjike.
Lista e Dokumenteve:
R-MIX-NH-anjeza-24.12.2007 (35).pdf

2. 02/10
/1995

Numri i Vendimit:12305, Gjykata:Tirane
1-Data e regjistrimit:02.10.1995, 2-Emri i subjektit:"Kombinati Energjetik" 3-Forma
ligjore: Sh.a, 4-Data e themelimit: 5-Kohezgjatja:Pa afat, 6-Kapitali
themeltar:1.300.000.000 leke, 7-Selia:Elbasan, 8-Objekti:9-Perfaqesuesi ligjor:Berzh
Piraniani, 10-Aksionar:Ministrine e Financave, 11-Ekspert Kontabel: 12-Keshilli
Mbikqyres:Mira Skenderi, Vasil Pano, Fatos Demeti.
Lista e Dokumenteve:
R-MIX-NH-anjeza-24.12.2007 (35).pdf

3. 17/12
/1996

Numri i Vendimit:12305/0, Gjykata:Tirane
Me Urdherin nr.27/2, date 22.01.1999 te Ministrit te Ekonomise, kerkohet depozitimi ne
regjistrin tregtar i ndryshimeve ne aktin e themelimit te shoqerise anonime "Kombinati
Energjetik" Elbasan.
Lista e Dokumenteve:
R-MIX-NH-anjeza-24.12.2007 (35).pdf

4. 13/04
/2000

Numri i Vendimit:12305/2, Gjykata:Tirane
Me Urdherin nr.27/2, date 22.01.1999 te Ministrit te Ekonomise kerkohet depozitimi ne
regjistrin tregtar i ndryshimeve ne akteve te themelimit te: shoqerise anonime "Kombinati
Energjetik" Elbasan.
Lista e Dokumenteve:
R-MIX-NH-anjeza-24.12.2007 (35).pdf

5. 21/06
/2000

Numri i Vendimit:12305/3, Gjykata:Tirane
Me urdherin nr. 27/2, date 23.03.2000, te Ministrise Ekonomise, ku eshte vendusur
zvoglimi i kapitalit themeltar te shoqerise per vleren 262441580 leke .
Lista e Dokumenteve:
R-MIX-NH-anjeza-24.12.2007 (35).pdf

6. 14/12
/2000

Numri i Vendimit:12305/4, Gjykata:Tirane
Me urdherin 152, te Ministrise se Ekonomise, eshte urdheruar ndryshimi i Keshillit
Mbikqyres. Me urdherin 201 eshte urdheruar ndryshimi i njeanetari te Keshillit
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Mbikqyres.
Lista e Dokumenteve:
R-MIX-NH-anjeza-24.12.2007 (35).pdf
7. 19/03
/2001

Numri i Vendimit:12305/5, Gjykata:Tirane
Me Urdherin nr.626, date 14.11.2000, te Ministrit te Ekonomise Publike dhe Privatizimit
zbritet vlera 770 722 036 leke dhe kapitali themeltar mbetet 305 276 704 leke, ne te cilen
eshte perfshire edhe vlera e truallit prej 26 871 360 leke me siperfaqe 83.973 m2.
Lista e Dokumenteve:
R-MIX-NH-anjeza-24.12.2007 (35).pdf

8. 17/04
/2001

Numri i Vendimit:12305/6, Gjykata:Tirane
Me Urdherin nr.156 date 30.03.2001 te Ministrit te Ekonomise Publike dhe Privatizimit,
eshte vendosur zvogelimi i kapitalit te shoqerise per 258 367 905 leke per vleren e sektorit
te Ujesjellesit nga e cila, vlera e truallit 277 175 188 leke, vlera e aseteve te tjera 3 464 196
leke, vlera e stokut te sektorit 3 464 196 leke dhe kerkesat ndaj te treteve 63 199 446 leke
dhe kapitali themeltar mbetet 46 908 799 leke e barabarte me 46 908 aksione me vlere
nominale 1000 leke secili.
Lista e Dokumenteve:
R-MIX-NH-anjeza-24.12.2007 (35).pdf

9. 17/10
/2002

Numri i Vendimit:12305/7, Gjykata:Tirane
Me Urdhet Nr.64 date 24.07.2002 ,te Ministrise Ekonomike " Per ndryshime ne Keshillin
Mbikqyres" (Drejtorise Administrimit te Prones Publike)eshte urdheruar ndyshimi ne
perberjen e Keshillit Mbikqyres si me poshte: Lirohen nga detyra e anetarit te Keshillit
Mbikqyres z.Leonard Tako, z.Nikolla Gega, Rajmonda Boksi.
Lista e Dokumenteve:
R-MIX-NH-anjeza-24.12.2007 (35).pdf

10. 24/06
/2003

Numri i Vendimit:12305/8, Gjykata:Tirane
Me urdher Nr 219 date 22/5/2003;per ndryshimin ne Keshillin Mbikqyres te Ministrise
Ekonomise eshte vendosur, zevendesimi ne perberjen e Keshillin Mbikqyres si me poshte:
Lirohet nga detyra e anetarit te Keshillt Mbikqyres zj.Majlinda Mema ,dhe ne vend te saj
eshte emruar zj.Vjollca Beqiraj Ekonomiste ne Ministrine e Industrise dhe Energjitikes.
Lista e Dokumenteve:
R-MIX-NH-anjeza-24.12.2007 (35).pdf

11. 24/01
/2007

Numri i Vendimit:12305/9, Gjykata:Tirane
Depozitimin e urdherit Nr.129dt. 16. 02. 2006 te Ministrit Ekonomise Tregtise dhe
Energjitikes z. Genc Rruli, ku eshte vendosur ndryshimi ne Keshillin Mbikqyres te
shoqerise duke u liruar nga detyra e anetar te Keshillit Mbikqyres zj Vjollca Beqiraj zj.
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Vojsava Bozgo dhe z. Bashkim Vladi dhe ne vend te tyre emeruan zj. Ermelinda Braka,
juriste ne Drejtorine e sherbimeve Juridike M.ET.E. z. Sazan Guri.
Lista e Dokumenteve:
R-MIX-NH-anjeza-24.12.2007 (35).pdf
12. 01/06
/2007

Numri i Vendimit:12305/10, Gjykata:Tirane
Me urdher Nr.252 date 23.04.07 , per ndryshim ne Keshillin Mbikqyres te Ministrise se
Ekonomise Tregetise dhe Energjitikes.
Lista e Dokumenteve:
R-MIX-NH-anjeza-24.12.2007 (35).pdf

21/01/2008

Numri i ceshtjes: CN-112472-01-08
Vlera e Kapitalit ishte
"46.908.799,00"
u be
"856.039.000,00"
Numri i Aksioneve ishte
"46.908,00"
u be
"856.039,00"
Vlera e Aksionit ishte
"1.000,01"
u be
"1.000,00"
Capital_Paid_Value ishte
"46.908.799,00"
u be
"856.039.000,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe
Energjetikes")
, Vlera e Kontributit ishte
("46.908.000,00")
u be
("856.039.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe
Energjetikes")
, Numri i aksioneve ishte
("46.908,00")
be
("856.039,00")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Bernard Jolldashi")
"06/12/2007"
eshte larguar administratori:
("Servet Zylfi")

u

Nga data

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Elidon Bushati")
Nga data "14/11/2007"
eshte larguar anetari:
("Vasil Pano")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Neritan Totozani")
, Nga
Data ishte
("06/02/2006")
u be
("20/04/2006")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Neritan Totozani")
,
Kohëzgjatja ishte
("06/02/2010")
u be
("")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Sazan Guri")
, Nga Data
ishte
("16/02/2006")
u be
("20/04/2006")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Sazan Guri")
, Kohëzgjatja
ishte
("06/02/2010")
u be
("")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:
eshte shtuar eksperti kontabel:
("Andon Kristo")

Nga data
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"10/02/2007"
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
29/08/2011

Numri i ceshtjes: CN-579526-07-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i urdhrit Nr. 722, date 27.10.2010 dhe i atij Nr. 583,
date 20.08.2010 ku eshte vendosur ndryshimi i anetareve te keshillit mbikqyres se
shoqerise.
Telefon ishte
("")
u be
("0692029464")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Glori Husi")
Nga data "27/10/2010"
eshte shtuar anetari:
("Oriana Tarifa")
Nga data "20/08/2010"
eshte larguar anetari:
("Neritan Totozani")
eshte larguar anetari:
("Elidon Bushati")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

09/06/2014

Numri i ceshtjes: CN-459650-05-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr.44, date 30.10.2013 ku ëstë vendosur:
Largimi nga detyra e anëtarit të Këshillit Mbikqyrës Z.Glori Husi dhe emërimin në vend të
tij Znj.Kledia Haska. Depozitimi i vendimit Nr. 6 të antarëve të Këshillit Mbikqyrës,
datë31.10.2013 ku është vendosur; Largimi nga detyra e administratorit të shoqërisë
Z.Bernard Jolldashi . Depozitimi i vendimit Nr. 6 të antarëve të Këshillit Mbikqyrës, date
31.010.2013 ku është vendosur: Emërimi i administratorit të shoqërisë Z. Kadri Salla.
Depozitimi i Statutit date10.02.2014, në përshtatje me ligjin 9901 "Për Tregtarët e
Shoqëritë Tregtare", date 14.04.2008.
Objekti ishte
("Prodhim dhe shperndarje energji teknologjike")
u be
("Demolim asetesh dhe te ardhura nga qeraja")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Kadri Salla")
Ne daten "31/10/2016"
eshte larguar administratori:
("Bernard Jolldashi")

Nga data "31/10/2013"

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Kledia Haska")
Nga data "30/10/2013"
Ne daten "30/10/2016"
eshte larguar anetari:
("Glori Husi")
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Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
08/07/2014

Numri i ceshtjes: CN-505706-06-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.829, date 30.11.2010 ku eshte
vendosur: Largimi nga detyra e antarit te keshillit mbikqyres Znj.Oriana Tarifa dhe
emerimin e Z.Astrit Had, perfaqesues i Ministrise se Financave per nje afat 3-vjeçar.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Astrit Hado")
Nga data "30/11/2010"
Ne daten "30/11/2013"
eshte larguar anetari:
("Oriana Tarifa")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

22/07/2014

Numri i ceshtjes: CN-547464-07-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.271, datë 06.05.2014, i Ministrit të
Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, ku është urdhëruar: Lirimin
nga detyra e anëtarit të Këshillit Mbikqyrës Z.Astrit Hodo. Emërimin si anëtar të Këshillit
Mbikqyrës Zj.Natasha GJorga.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Natasha Gjorga")
Nga data "24/05/2014"
Ne daten "24/05/2017"
eshte larguar anetari:
("Astrit Hado")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit

29/07/2014

Numri i ceshtjes: CN-577002-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: “Depozitimi i bilancit vjetor per vitin 2013”.
Lista e Dokumenteve:
Raport Auditimi
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
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Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
26/12/2014

Numri i ceshtjes: CN-772983-12-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
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
Bilanci Kontabël

10/02/2015

Numri i ceshtjes: CN-860801-02-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i urdhrit nr.285/1 akti, dt.04.02.2015, leshuar nga
Zyra Permbarimore “Kurmaku”, ku eshte urdheruar: Vendosja e mases se sekuestros
konservative mbi kapitalin e Kombinatit Energjitik Sh.A. me NIPT-J62903209H, deri ne
nje urdher te dyte.
Lista e Dokumenteve:

21/05/2015

Numri i ceshtjes: CN-059697-05-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i urdhrit Nr.45 Akti, datë 18.05.2015, lëshuar nga
Zyra Përmbarimore “KURMAKU”, drejtuar QKR, ku ështe urdhëruar: Heqja e masës së
sekuestros konservative mbi kapitalin e subjektit “Kombinati Energjetik” sh.a, me NIPT
J62903209H.
Lista e Dokumenteve:

29/05/2015

Numri i ceshtjes: CN-061629-05-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr. 1413/1, date 01.04.2015, ku eshte
urdheruar, zvogelimi i kapitalit te shoqerise.
Vlera e Kapitalit ishte
"856.039.000,00"
u be
"817.100.000,00"
Numri i Aksioneve ishte
"856.039,00"
u be
"817.100,00"
Capital_Paid_Value ishte
"856.039.000,00"
u be
"817.100.000,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe
Energjetikes")
, Vlera e Kontributit ishte
("856.039.000,00")
u be
("817.100.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe
Energjetikes")
, Numri i aksioneve ishte
("856.039,00")
u be
("817.100,00")
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Lista e Dokumenteve:
Aplikim per garanci tjeter
Vendim i asamblese se pergjithshme
11/06/2015

Numri i ceshtjes: CN-086572-06-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdherit, date 26.05.2015 ku eshte vendosur per
prishjen e shoqerise dhe emerimin e likuidatorit Kadri Salla. Kastriot Haxhaj, ekspert
kontabel I autorizuar per te kryer certifikimit e bilancit te likuidimit.
Statusit ishte
("Aktiv")
u be
("Shoqeri ne Likuidim e Siper")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte larguar administratori:
("Kadri Salla")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek likuiduesit:
eshte shtuar likuiduesi:
("Kadri Salla")

Nga data "26/05/2015"

Lista e Dokumenteve:
Vendim i Ortakut per caktimin e Likujdatorit
14/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-151762-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim bilanci 2011.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël

15/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-153037-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim bilanci 2014.
Lista e Dokumenteve:
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Raport Auditimi
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

08/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-800065-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
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Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
11/08/2016

Numri i ceshtjes: CN-875373-08-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare për vitin 2009.

16/12/2016

Numri i ceshtjes: CN-057954-12-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i urdhrit Nr.9305, date 22.11.2016, ku eshte
vendosur: Miratimi i largimit te Znj.Natasha Gjorga si anetare e keshillit mbikqyres te
shoqerise dhe emerimin e Znj.Silvana Bajko.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Silvana Bajko")
Nga data "22/11/2016"
eshte larguar anetari:
("Natasha Gjorga")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR

14/12/2016

Numri i ceshtjes: CN-071299-12-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit vjetore per vitin 2015.
Lista e Dokumenteve:
Mandati i Pageses
Raport Auditimi
Bilanci Kontabël

01/02/2018

Numri i ceshtjes: CN-647024-01-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.23, datë 23.01.2018, ku është
urdhëruar: Lirimin nga detyra e anëtarit të Këshillit Mbikqyrës Z Sazan Guri. Emërimin e
Znj.Belina Memeti si anëtare e re e Këshillit Mbikqyrës të shoqërisë.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Belina Memeti")
Nga data "23/01/2018"
Ne daten "23/01/2021"
eshte larguar anetari:
("Sazan Guri")
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Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
04/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-845906-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i bilancit financiar te vitit 2017.
Lista e Dokumenteve:
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Raport Auditimi
Bilanci Kontabël
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

15/07/2019

Numri i ceshtjes: CN-250879-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2018.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres
(4)(Njesi ek.v,).xlsx
akti i miratimit nga asambleja.pdf
pasqyrat financiare 2018.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar (5)(Njesi ekonomike e vogel).xlsx
shenimet shpjeguese.pdf

28/08/2019

Numri i ceshtjes: CN-317069-08-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit Nr.86, date 20.08.2019, ku eshte
vendosur: Miratimi i largimit te Znj. Silvana Bajko si anetare e keshillit mbikqyres te
shoqerise dhe emerimin e Znj. Elona Mistrovica ne detyren e anetarit te keshillit mbikqyres
te shoqerise.
E-Mail ishte
("")
u be
("kadr.salla.62@gmail.com")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Elona Mistrovica")
Nga data "20/08/2019"
eshte larguar anetari:
("Silvana Bajko")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
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18/12/2019

Numri i ceshtjes: CN-432604-12-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, datë 05.12.2019 për ndryshim anëtari
Këshilli Mbikqyrës. Largimi i Kledia Haska dhe emërimi i Irena Malolli.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Irena Malolli")
Nga data "05/12/2019"
eshte larguar anetari:
("Kledia Haska")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

05/07/2020

Numri i ceshtjes: CN-533603-06-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin 2019.
Lista e Dokumenteve:
Miratimi i pasqyrave financiare dhe shperndarje e rezultatit per v.2019 pdf.pdf
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres
QKB.xlsx
Shenimet shpjeguese te P.F.te Komb.Energj.V. 2019 QKB.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar v 2019 QKB.xlsx

16/07/2020

Numri i ceshtjes: CN-544132-07-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i shkresës Nr.11820 Prot., datë 25.06.2020 së
Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve për saktësimin e pronësise.
Ownership_Code ishte
("Shqiptare (100%)")
u be
("Shqiptare
Shtetërore")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

17/12/2020

Numri i ceshtjes: CN-622183-11-20 (Projekt bashkimi me perthithje)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i raportit te audituesve ligjore date 02.11.2020 per
bashkimin me perthithje te shoqerise PETROL ALBA sha me shoqerite KOMBINATI
ENERGJITIK sha, BERATEKS sha, "NIMEKS" sha, BURSA E TIRANES SH.A.
Vendimet e aksionareve perkates date 26.11.2019 per bashkimin me perthithje te shoqerise
PETROL ALBA sha me shoqerite KOMBINATI ENERGJITIK sha, BERATEKS sha,
"NIMEKS" sha, BURSA E TIRANES SH.A Hartimi i marreveshjes dhe raporti i
bashkimit. Caktimi i eksperteve Anita Pulaj, Vullentare Çela dhe Ludmilla Paluka per
hartimin e raportit perkates.Projekt marreveshjet e bashkimit me perthithje date
13.11.2020.Raporti i shoqerise NIMEKS" sha date 13.11.2020. Raporti i shoqerise
BURSA E TIRANES SH.A date 13.11.2020. Raporti i shoqerise BERATEKS SH.A
date 13.11.2020. Raporti i shoqerise KOMBINATI ENERGJITIK SH.A date 13.11.2020 .
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Paqyrat financiare te shoqerive per tre vitet e fundit.
Lista e Dokumenteve:
Projektmarreveshja e bashkimit
Raport i ekspertëve
Pasqyrat financiare për tre vitet e fundit, të shoqërisë përthithëse
Raport i hollësishëm që shpjegon marrëveshjen e bashkimit
08/09/2021

Numri i ceshtjes: CN-780755-09-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses nr.14688.Prot,dt.25.08.2021 per lirimin
nga detyra te anetarit te Keshillit Mbikqyres Belina Memeti.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte larguar anetari:
("Belina Memeti")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

Datë

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