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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)

M11818003P

2. Data e Regjistrimit 18/06/2021

3. Emri i Subjektit ABEL ENERGY ALBANIA

4. Forma ligjore Shoqëri Aksionare

5. Data e themelimit 25/05/2021

6. Kohëzgjatja                  Nga: 25/05/2021      Deri: 

7. Zyra qëndrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Njesia Bashkiake Nr.5, Rruga 
"Ismail Qemali,Pallati Nr.3/162, Kati 4-t, Ap 10 

8. Kapitali 5.000.000,00

9. Vlera e kapitalit të shlyer: 2000000.0000

5.000,0010. Numri i aksioneve:

10.1 Vlera nominale: 1.000,00
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: lnvestime  dhe  sherbime  ne fushen  e  prodhimit te  energjise 
elektrike,shitjes, ndertim HEC, dhe cdo veprimtari e lidhur me 
te,ndertim, projektim,  rikonstruksion ndertime civile,  ekonomike, 
industriale  dhe  turistike,Ndertime   rruqesh,  vepra hidroteknike 
etj. Prodhim e tregtim te energjise elektrike, materialeve te 
ndertimit,Tregtim  makinerie e pjese kembimit per llojet e 
ndryshme te makinerive ne funksion te veprimtarise se saj, si dhe 
import-eksportin e tyre..  Perfaqesim Brandi te huaj- Zhvillimi  
rrjeti shitjeje si dhe shitje nepermjet intemetit(online). Hoteleri  
turizem  dhe  gjithc;ka te  lidhur  me  kete  fushe  me  qellim  
krijimin  e kushteve te favorshme per ecurin e biznesit edhe   pas   
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themelimit   edhe   pse nuk     jan     parashikuar specifikisht  ne 
statut. Shoqeria  ka per objekt  import- eksportin,  prodhimin,  
industrializimin  dhe  tregtimin  e  te gjitha produkteve te 
deshiruara qe nuk bien  ndesh me asnje. Ligj, qofte drejtperdrejt 
ose permes paleve te treta,  kryesisht mallra e produkte te 
nevojshme  per kryerjen  aktivitetit ekonomik  e  permbushjen e 
objektivave.  Si pjese e aktivitetit te saj shoqeria mund te financoje 
pale te treta, ose mund te marre financime dhe te kryej 
ndermjetesime dhe brokerime te cdo lloji,ne  nivel nderkombetar. 
Bashkpunimi me kompani e subjekte te te njejtes fushe  si dhe 
ndermjetesime konsulenca per vendosjen e shoqerive te huaja ne 
Shqiperi.   

13. Sistemi i administrimit  me një nivel         me dy nivele

Albert Bozhaj14. Administratori/ët

14.1 Afati i emërimit                Nga :  25/05/2021 Deri : 25/05/2024
15. Procedura e emërimit nëse ndryshon 

nga parashikimet ligjore.
15.1 Kufizimet e kompetencave (nëse 

ka).
Administratori, pa marre me pare paraprakisht miratimin e 
Asamblese se Ortakeve, nuk mund te tjetersoje, ne çfaredo 
forme apo menyre, apo te vendose peng, hipoteke apo çfaredo 
barre tjeter mbi  pasurite ne pronesi te shoqerise te llojit: a.  
aksione apo kuota te nje shoqerie bije. b. pasuri te 
paluajtshme.  Administratori, pa marre  me  pare paraprakisht   
miratimin  e Asamblese  se Ortakeve, nuk mund te 
nenshkruaje  kontrata  kredie apo te jape hua.

Eranda Byberi

Anetar

16. Anëtarët e Këshillit 
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a 
me dy nivele)

16.1 Kryetar/anëtar
16.2 Afati i emërimit Nga :  25/05/2021 Deri : 25/05/2024

Jo
Jo

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

18. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore. 

Joana Bozhaj

Anetar

19. Anëtarët e Këshillit 
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a 
me dy nivele)

19.1 Kryetar/anëtar
19.2 Afati i emërimit Nga :  25/05/2021 Deri : 25/05/2024

Jo
Jo

20. Anëtar i Pavarur
20.1  Përfaqesues i Punëmarrësve
20.2  Kushtet e pjesëmarrjes
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21. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore. 

Jehon Breçani

Anetar

22. Anëtarët e Këshillit 
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a 
me dy nivele)

22.1 Kryetar/anëtar
22.2 Afati i emërimit Nga :  25/05/2021 Deri : 25/05/2024

Jo
Jo

23. Anëtar i Pavarur
23.1  Përfaqesues i Punëmarrësve
23.2  Kushtet e pjesëmarrjes

24. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore. 

Jehona Rexhaj

Anetar

25. Anëtarët e Këshillit 
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a 
me dy nivele)

25.1 Kryetar/anëtar
25.2 Afati i emërimit Nga :  25/05/2021 Deri : 25/05/2024

Jo
Jo

26. Anëtar i Pavarur
26.1  Përfaqesues i Punëmarrësve
26.2  Kushtet e pjesëmarrjes

27. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore. 

Shpëtim Liçaj

Kryetar

28. Anëtarët e Këshillit 
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a 
me dy nivele)

28.1 Kryetar/anëtar
28.2 Afati i emërimit Nga :  25/05/2021 Deri : 25/05/2024

Jo
Jo

29. Anëtar i Pavarur
29.1  Përfaqesues i Punëmarrësve
29.2  Kushtet e pjesëmarrjes

30. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore. 

Almarina Haxhi31.  Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
31.1  Afati i emërimit Nga : 25/05/2021 Deri : 25/05/2024

Stoli Laze32.  Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
32.1  Afati i emërimit Nga : 25/05/2021 Deri : 25/05/2024

Aurel Byberi
Me te drejte vote : 2000.0000
Pa te drejte vote : 

33. Aksionarët 

33.1 Numri i Aksioneve 

33.2 Përqindja e pjesëmarrjes 40,00

34. Aksionarët Akil Doçi
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Me te drejte vote : 1000.0000
Pa te drejte vote : 34.1 Numri i Aksioneve 

34.2 Përqindja e pjesëmarrjes
20,00

Shendelli
Me te drejte vote               : 1000.0000
Pa te drejte vote               : 

35. Aksionarët 

35.1 Numri i Aksioneve 

35.2 Përqindja e pjesëmarrjes 20,00

B93 II
Me te drejte vote               : 1000.0000
Pa te drejte vote               : 

36. Aksionarët 

36.1 Numri i Aksioneve 

36.2 Përqindja e pjesëmarrjes 20,00

37. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

38. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht Emri Tregtar: ABEL ENERGY ALBANIA
E-Mail: albert.bozhaj.ab@gmail.com  
Telefon: 0693659660  

39. Statusi: Aktiv

Lista e Dokumenteve:
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)
Dokumenti i vlefshem i identifikimit te administratoreve 
Aplikim per regjistrimin fillestar te shoqerise anonime
Akti i themelimit

Regjistrimi Fillestar: CN-718548-06-21

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë           :08/02/2022
     __________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=19F3E57C-DEE2-4784-9816-8A7FB159144E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1BE18776-D7A5-4455-BFF0-BC88680280D6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=42641031-00C2-4A81-81D9-E8D52C2D73B2
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6035B099-89BD-40CA-9B11-F92B17CDFD0F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=23CA368E-BC48-48C9-A674-FAF26C69C2CB

