EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË
DHËNAT E SUBJEKTIT “SHOQËRI ME PËRGJEGJËSI TË
KUFIZUAR”
GJENDJA E REGJISTRIMIT
1. Numri unik i identifikimit te subjektit
(NUIS)
2. Data e Regjistrimit

L41914013H
14/07/2014

3. Emri i Subjektit

ALBTEK ENERGY

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

10/07/2014

6. Kohëzgjatja

Nga: 10/07/2014
Elbasan Elbasan ELBASAN Impianti i perpunimit te
mbetjeve urbane, Nenstacioni Elektrik, FusheMbret, Zona
Kadastrale 8526, Nr pasurie 407/23 dhe Zona Kadastrale
2124, Nr pasurie 600/8.
6.600.000,00

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri
8. Kapitali
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave
9. Objekti i aktivitetit

10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit

100,00
Ndertim Hidrocentrale dhe Termocentrale te kapaciteteve te
ndryshme. Prodhim, montim dhe tregti me shumice dhe
pakice i paneleve per prodhimin e energjise diellore, dhe
aksesoreve te tyre brenda dhe jashte territorit te Republikes
se Shqiperise. Trajtim i mbetjeve te ndryshme, organike dhe
te ngurta. Ndertim i impjanteve te trajtimit te mbetjeve me
djegie (Inceneritor). Ndertim konstruksion dhe punime
restaurimi, te obekteve civile, industriale, tregtare, turistike,
shendetesore, kulturore, sportive, vepra kullimi dhe vaditje,
infrastrukture, sherbime komunale, projektim i objekteve te
treguara me siper. Instalimi i linjave dhe kabinave elektrike
te Tensionit te Ulet.Zhvillimin e veprimtarise minerare me
punime siperfaqesore dhe nentokesore. Transport e pune me
lende plasese.
Arjan Baci
Nga: 13/12/2021

Deri:

11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
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12. Ortakët

StelaGugallja

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 6.600.000,00

12.2 Numri i pjesëve

100,00

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

100,00

Natyre:

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse
zotëron kuotën si përfaqësues)
13. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit
14. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Emri Tregtar: ALBTEK ENERGY
E-Mail: info.albtekenergy.com
Telefon: 0686060530

15. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
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)
Dokumenti i autorizimit
Regjistrimi Fillestar: CN-546800-07-14

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
04/04/2015

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-983627-04-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Saktesim i kodit ekonomik (NVE).
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

16/04/2015

Numri i ceshtjes: CN-007500-04-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 15.04.2015 per shtim objekti.
Objekti ishte
("Ndertim Hidrocentrale dhe Termocentrale te kapaciteteve te
ndryshme. Prodhim, montim dhe tregti me shumice dhe pakice i paneleve per prodhimin e
energjise diellore, dhe aksesoreve te tyre brenda dhe jashte territorit te Republikes se
Shqiperise. Trajtim i mbetjeve te ndryshme, organike dhe te ngurta. Ndertim i impjanteve
te trajtimit te mbetjeve me djegie (Inceneritor). Ndertim konstruksion dhe punime
restaurimi, te obekteve civile, industriale, tregtare, turistike, shendetesore, kulturore,
sportive, vepra kullimi dhe vaditje, infrastrukture, sherbime komunale, projektim i
objekteve te treguara me siper. Instalimi i linjave dhe kabinave elektrike te Tensionit te
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Ulet.")
u be
("Ndertim Hidrocentrale dhe Termocentrale te kapaciteteve
te ndryshme. Prodhim, montim dhe tregti me shumice dhe pakice i paneleve per
prodhimin e energjise diellore, dhe aksesoreve te tyre brenda dhe jashte territorit te
Republikes se Shqiperise. Trajtim i mbetjeve te ndryshme, organike dhe te ngurta.
Ndertim i impjanteve te trajtimit te mbetjeve me djegie (Inceneritor). Ndertim
konstruksion dhe punime restaurimi, te obekteve civile, industriale, tregtare,
turistike, shendetesore, kulturore, sportive, vepra kullimi dhe vaditje, infrastrukture,
sherbime komunale, projektim i objekteve te treguara me siper. Instalimi i linjave
dhe kabinave elektrike te Tensionit te Ulet.Zhvillimin e veprimtarise minerare me
punime siperfaqesore dhe nentokesore.")
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
24/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-167132-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2014.
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve

20/08/2015

Numri i ceshtjes: CN-210285-08-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit nr.8, date 18.08.2015, te asamblese se
ortakeve te shoqerise, ku eshte vendosur: Shtim i objektit te aktivitetit.
Objekti ishte
("Ndertim Hidrocentrale dhe Termocentrale te kapaciteteve te
ndryshme. Prodhim, montim dhe tregti me shumice dhe pakice i paneleve per prodhimin e
energjise diellore, dhe aksesoreve te tyre brenda dhe jashte territorit te Republikes se
Shqiperise. Trajtim i mbetjeve te ndryshme, organike dhe te ngurta. Ndertim i impjanteve
te trajtimit te mbetjeve me djegie (Inceneritor). Ndertim konstruksion dhe punime
restaurimi, te obekteve civile, industriale, tregtare, turistike, shendetesore, kulturore,
sportive, vepra kullimi dhe vaditje, infrastrukture, sherbime komunale, projektim i
objekteve te treguara me siper. Instalimi i linjave dhe kabinave elektrike te Tensionit te
Ulet.Zhvillimin e veprimtarise minerare me punime siperfaqesore dhe nentokesore.")
u be
("Ndertim Hidrocentrale dhe Termocentrale te kapaciteteve te ndryshme.
Prodhim, montim dhe tregti me shumice dhe pakice i paneleve per prodhimin e
energjise diellore, dhe aksesoreve te tyre brenda dhe jashte territorit te Republikes se
Shqiperise. Trajtim i mbetjeve te ndryshme, organike dhe te ngurta. Ndertim i
impjanteve te trajtimit te mbetjeve me djegie (Inceneritor). Ndertim konstruksion
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dhe punime restaurimi, te obekteve civile, industriale, tregtare, turistike,
shendetesore, kulturore, sportive, vepra kullimi dhe vaditje, infrastrukture, sherbime
komunale, projektim i objekteve te treguara me siper. Instalimi i linjave dhe
kabinave elektrike te Tensionit te Ulet.Zhvillimin e veprimtarise minerare me punime
siperfaqesore dhe nentokesore. Transport e pune me lende plasese.")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
25/08/2015

Numri i ceshtjes: CN-218289-08-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem, date 24.08.2015 ku
eshte vendosur: ndryshimi i adreses kryesore te ushtrimit te aktivitetit.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia Bashkiake nr.5, Rruga "Ibrahim Rugova", Sky Tower, kati 13, zyra 13/3;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia
Bashkiake nr.5, Rruga Ibrahim Rrugova, Sky Tower, zyra 13/2;
"
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme

05/10/2015

Numri i ceshtjes: CN-331549-10-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asambles se shoqerise, date:
01.10.2015, ne te cilin eshte vendosur: Hapja e nje adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Elbasan;
ELBASAN;
Elbasan;
;
ELBASAN;
Kantieri i impiantit te perpunimit te mbetjeve urbare, Nenstacioni Elektrik, FusheMbret;
"
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme

07/10/2015

Numri i ceshtjes: CN-339625-10-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit Nr.6, date 29.06.2015, ku eshte vendosur
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marrja e kredise prane Bankes Credins dhe caktimi i perfaqesueses se shoqerise zj.Stela
Gugallja per te kryer veprimet ne lidhje me marrjen e kredise.Depozitim i marreveshjes
sigueruese Nr.8975 Rep. Nr.2686 Kol., date 17.09.2015, lidhur midis barredhenesit
shoqerise "Albtek Energy" sh.p.k dhe zj.Stela Gugallja dhe barremarresit Banka Credins
sh.a.
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
22/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-837495-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Pasqyrave Financiare te vitit 2015.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Raport Auditimi
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
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

17/10/2017

Numri i ceshtjes: CN-513546-10-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të ortakut të vetëm të shoqërisë, datë
11.10.2017, ku është vendosur: Ndryshimi i adresës kryesore të ushtrimit të aktivitetit.
Mbyllja e adresës dytësore të ushtrimit të aktivitetit.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Elbasan;
ELBASAN;
Elbasan;
;
ELBASAN;
Impianti i perpunimit te mbetjeve urbane, Nenstacioni Elektrik, FusheMbret, Zona
Kadastrale 8526, Nr pasurie 407/23 dhe Zona Kadastrale 2124, Nr pasurie 600/8.;
"
eshte Hequr Adresa: "Elbasan;
ELBASAN;
Elbasan;
;
ELBASAN;
Kantieri i impiantit te perpunimit te mbetjeve urbare, Nenstacioni Elektrik, Fushe-Mbret;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia
Bashkiake nr.5, Rruga "Ibrahim Rugova", Sky Tower, kati 13, zyra 13/3;
"
Lista e Dokumenteve:
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Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
31/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-894007-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare te Vitit 2017
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
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 rrjedhjes së parasë (cash flow)
Bilanci Kontabël
Raport Auditimi

01/02/2019

Numri i ceshtjes: CN-088567-02-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare për vitin 2016.
Lista e Dokumenteve:
Akti i Pageses e kundravajtjes administrative (nëse ka)
Bilanci Kontabël
Raport Auditimi
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

01/02/2019

Numri i ceshtjes: CN-088780-02-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: 1- Depozitimi i Deklaratës Noteriale Nr. 713 Rep. Nr. 322
Kol. datë 31.01.2019. 2- Depozitimi i Vendimit Nr.01., datë 31.01.2019, të Asamblesë së
Ortakëve, ku është vendosur: Miratimi i zmadhimit të kapitalit të shoqërisë.
Vlera e Kapitalit ishte
"100.000,00"
u be
"6.600.000,00"
Vlera e Aksionit ishte
"1.000,00"
u be
"66.000,00"
E-Mail ishte
("")
u be
("info.albtekenergy.com")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Stela Gugallja")
, Vlera e Kontributit
ishte
("100.000,00")
u be
("6.600.000,00")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
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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)
31/07/2019

Numri i ceshtjes: CN-288683-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare te Vitit 2018
Lista e Dokumenteve:
Vendim Asamble Albtek.pdf
Pasqyra e flukseve të mjeteve monetare Indirekte Albtek.xlsx
Pasqyra e pozicionit financiar Albtek.xlsx
Shenime shpjeguese Albtek.pdf
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas
natyresAlbtek.xlsx
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta Albtek.xlsx
Vendim Asamble Albtek.pdf

18/10/2019

Numri i ceshtjes: CN-376567-10-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem, date 16.10.2019 ku
eshte vendosur: Riemerimi i administratorit Stela Gugallja.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Stela Gugallja")
Nga Data ishte
("10/07/2014")
u be
("11/07/2019")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Stela Gugallja")
Kohëzgjatja ishte
("10/07/2019")
u be
("11/07/2024")

,
,

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)
10/12/2019

Numri i ceshtjes: CN-424980-12-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozititmi Vendimit dt.25.11.2019, për ndryshimin e kodit
NVE.
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
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Vendim i asamblese se pergjithshme
06/07/2020

Numri i ceshtjes: CN-536753-07-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhrit Nr.421 Prot, date 26.06.2020, lëshuar nga
Përmbaruesi Gazmor B Guri, drejtuar QKB, ku është urdhëruar: - Vendosja e masës se
sekuestros ne kuotat e palës debitore në subjektin “ALBTEK ENERGY” sh.p.k, me NIPTL41914013H.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

08/07/2020

Numri i ceshtjes: CN-539876-07-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.375 Regj, Nr.449 Prot, datë
02.07.2020, "Urdhër për heqjen e sekuestros konservative", lëshuar nga Përmbaruesi
Gjyqësor Privat Gazmor.B.Guri, protokolluar nga QKB me Nr.5864 Prot, datë 06.07.2020,
ku është urdhëruar: Heqjen e masës së sekuestros konservative nga aktivet e pales debitore
në pronësi të subjektit , shoqëria "Albtek Energy" shpk me NIPT L41914013H, urdhëruar
vendosja me shkresën Nr.375 Regj, Nr.421 Prot, datë 26.06.2020.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

12/10/2020

Numri i ceshtjes: CN-601276-10-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Pasqyrave Financiare të vitit 2019.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas
natyres(3)alb.xlsx
Vendim Albtek PF viti 2019.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar(3)alb.xlsx
shenimet shpjeguese albtek 2019.pdf

02/07/2021

Numri i ceshtjes: CN-732546-06-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2020.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e pozicionit financiar alb 2020.xlsx
ALBTEK ENERGY SH.P.K.pdf
VENDIM ASAMBLEJE 01.07.2021_01.pdf
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres alb
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2020.xlsx
15/12/2021

Numri i ceshtjes: CN-832742-12-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i shkresës Nr.3514 Prot., datë 14.12.2021,
protokolluar nga QKB me Nr.22108 Prot., datë 14.12.2021, nga Drejtoria e Përgjithshme e
Policisë së Shtetit, Departamenti i Policisë Kriminale, për ekzekutimin e Vendimit të
Gjykatës së Posaçme të Shkallës se Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar
Tiranë, Nr. 484 Akti, datë 13.12.2021 ku është vendosur: 1. Pranimin e kërkesës së
Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe krimit të Organizuar . 2. Caktimin e
masës së sigurimit pasurore “sekuestro preventive” për personin juridik “Albtek Energy”
SHPK, me NUIS (NIPT) - L41914013H, së bashku me pasuritë e paluajtshme dhe të
luajtshme në pronësi të tij. Për administrimin e pasurive sipas pikës 2 të dispozitivit të këtij
vendimi ngarkohet z. Arjan Baci, administrator në Agjencinë e Administrimit të Pasurive
të Sekuestruara dhe të Konfiskuara pranë Ministrisë së Financave, Tiranë.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Arjan Baci")
eshte larguar administratori:
("Stela Gugallja")

Nga data "13/12/2021

Lista e Dokumenteve:

Datë: 16/02/2022

____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)
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