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EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË 
DHËNAT E SUBJEKTIT “SHOQËRI AKSIONARE”

GJENDJA E REGJISTRIMIT 

1. Numri unik i identifikimit të subjektit 
(NUIS)

M11602045T

2. Data e Regjistrimit 02/04/2021

3. Emri i Subjektit SENA SOLAR ENERGY OF ALBANIA

4. Forma ligjore Shoqëri Aksionare

5. Data e themelimit 30/03/2021

6. Kohëzgjatja                  Nga: 30/03/2021      Deri: 

7. Zyra qëndrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Blloku Vasil Shanto, Rruga "Viktor 
Eftimiu", Nd.26, H.1 

8. Kapitali 3.500.000,00

9. Vlera e kapitalit të shlyer: 3500000.0000

10,0010. Numri i aksioneve:

10.1 Vlera nominale: 350.000,00
të zakonshme me përparësi me të drejte 

vote
pa të drejte 
vote

11. Kategoritë e aksioneve të shoqërisë

11.1 Numri për secilën kategori

12. Objekti i aktivitetit: Objekti i aktivitetit të Shoqerisë ështe perfshirja në çdo transaksion 
të ligjshëm dhe/ose angazhimi në aktivitete të ligjshme per qellime 
të të cilave mund të themelohet nje shoqeri aksionare sipas ligjeve 
të Shqiperise, me ndryshimet e tyre te here pas hershme, ku 
perfshihet pa kufizim sa me poshte: a) studimi, projektimi, 
ndërtimi, operimi dhe administrimi i impiantit fotovoltaik lundrues 
në liqenin e HEC Vau Dejë dhe i sistemeve të lidhura me to, per 
prodhimin e energjisë nga dielli, riparimi i tyre si dhe mirembajtja 
dhe mbështetja teknike;  b) prodhimi, shitja, tregtimi, studimi, 
pergjithësisht te gjitha shërbimet mbështetëse në fushën e 
industrisë dhe energjisë; c) pjesemarrja në tendera të të gjitha 
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llojeve në fushën e energjise qofte shqiptar apo i huaj; d) aktivitete 
tregtare ne fushen e energjisë; e) kryerja e cdo aktiviteti tregtar e 
cdo veprimi në Shqiperi apo jashtë saj, që ka lidhje të  drejtpërdrejt 
apo te tërthortë me objektin e mesipërm të Shoqërisë ose që është e 
nevojshme per promovimin e biznesit të Shoqërisë dhe per arritjen 
e objektivave të Shoqërisë. 5.2  Shoqeria mund të kryeje cdo 
aktivitet tjeter i cili nuk është i ndaluar nga ligji ne fuqi. Mund të 
kryejë cdo lloj aktiviteti ne raport me objektin per të cilin është 
krijuar.

13. Sistemi i administrimit  me një nivel         me dy nivele

Besjan Kadiu14. Administratori/ët

14.1 Afati i emërimit                Nga :  10/09/2021 Deri : 10/09/2024
15. Procedura e emërimit nëse ndryshon 

nga parashikimet ligjore.
15.1 Kufizimet e kompetencave (nëse 

ka).
Dritan Dema

Anetar

16. Anëtarët e Këshillit të Administrimit 
(plotësohet nëse është Sh.a me një 
nivel)

16.1 Kryetar/anëtar
16.2 Afati i emërimit Nga : 30/03/2021 Deri : 30/03/2024

Po
Jo

17. Anëtar i Pavarur
17.1  Përfaqësues i Punëmarrësve
17.2  Kushtet e pjesëmarrjes

18. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore.

Mariglen Shuli

Anetar

19. Anëtarët e Këshillit të Administrimit 
(plotësohet nëse është Sh.a me një 
nivel)

19.1 Kryetar/anëtar
19.2 Afati i emërimit Nga : 30/03/2021 Deri : 30/03/2024

Po
Jo

20. Anëtar i Pavarur
20.1  Përfaqësues i Punëmarrësve
20.2  Kushtet e pjesëmarrjes

21. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore.

Jonid Kazani

Kryetar

22. Anëtarët e Këshillit të Administrimit 
(plotësohet nëse është Sh.a me një 
nivel)

22.1 Kryetar/anëtar
22.2 Afati i emërimit Nga : 30/03/2021 Deri : 30/03/2024

Po
Jo

23. Anëtar i Pavarur
23.1  Përfaqësues i Punëmarrësve
23.2  Kushtet e pjesëmarrjes
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24. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore.

 Fatime Alliu25.  Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
25.1  Afati i emërimit Nga : 30/03/2021 Deri : 30/03/2024

 ERMIR VEIPI26.  Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
26.1  Afati i emërimit Nga : 30/03/2021 Deri : 30/03/2024

Korporata Elektroenergjitike Shqiptare (Sh.a KESH)
Me te drejte vote               : 10.0000
Pa te drejte vote               : 

27. Aksionarët 

27.1 Numri i Aksioneve 

27.2 Përqindja e pjesëmarrjes 100,00

28. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

29. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht Emri Tregtar: SENA
E-Mail: info@kesh.al  
Telefon: +355 4 2230888  

30. Statusi: Aktiv

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti qe autorizon paraqitjen e aplikimit
Vendimi i gjykates per emerimin e ekspertit te pavarur per vleresimine kontributit ne natyre (nese 
kontributi eshte natyre)
Specimen i nenshkrimit te administratorit(eve)
Akti i themelimit
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)
Aplikim per regjistrimin fillestar te shoqerise anonime

Regjistrimi Fillestar: CN-680077-03-21

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

14/09/2021 Numri i ceshtjes: CN-783699-09-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të Këshillit të Administrimit datë 
08.09.2021 ku është vendosur:  Largimi nga detyra e administratorit te znj. Erideta Bashi 
dhe emërimi i z. Besjan Kadiu, në detyrën e administratorit të shoqërisë. Afati i emërimit 
fillon më datë 10.09.2021.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:            ("Besjan Kadiu")                      Nga data 
"10/09/2021"                        Ne daten "10/09/2024"           

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=86DB7D24-B68E-40C3-8A6F-232AF0736962
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2B9B57C4-0E89-4735-A3EC-32DBFAE8911C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2B9B57C4-0E89-4735-A3EC-32DBFAE8911C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9A38D1DF-90CE-4F64-955C-5B22AF648E76
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=828B53F2-F03E-4556-9F42-7FDE5240BA16
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6A50111B-786C-487A-9A07-C0F50345BE8D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1EC7C4ED-77CA-4664-84A5-C64B8B4B9013
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=10F7A83F-88DF-4D66-9288-E1456D7798F9
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eshte larguar administratori:            ("Erideta Bashi")         

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

Datë           :03/11/2021
     __________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5598F8EE-EBA7-4D06-8167-24FDFE59FF6C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1B91009B-B229-493C-8B12-370872E57982
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1B91009B-B229-493C-8B12-370872E57982
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=18DD2CB0-BE6D-4B45-908A-5D2DA1CB66CB

