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

K11613001M
13/04/2001

3. Emri i Subjektit

Albchrome

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

14/04/2000

6. Kohëzgjatja

Nga: 14/04/2000
Tirane Tirane TIRANE Rruga Dervish Hima, Pallati
Ambasador 3, Kati 1, Apartamenti 3, ZK. Nr. 8160, Tiranë,
Shqipëri.
6.178.795.897,00

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

1,00
Shoqëria ka per objekt parësor veprimtarie kryerjen e
aktiviteteve të listuara më poshtë: a. Nxjerrjen e kromiteve
në minierat e kromit në Bulqizë, Përrenjas (Librazhdë) dhe
Pojska (Progradec), riaktivizimin, seleksionimin, përpunimin
dhe pasurimin e kromiteve në Impiantet e Pasurimit dhe
Seleksionimit të kromit në Bulqizë dhe Klosi, si dhe
prodhimin e ferro-kromit në Uzinat e Ferrokromit Elbasan
dhe Burrel duke shfytèzuar know-how dhe impiantet e
Ortakut. b. Rehabilitimin, modernizimin, financimin,
administrimin dhe shfrytëzimin e minierave, impianteve dhe
uzinave/fabrikave per të cilat gëzon lejet e nevojshme tè
minerare apo koncesionare; c. Blerjen, shitjen, shkëmbimin
dhe drejtimin e fabrikave, komplekseve industriale,
eksplorimin e makinerive dhe impianteve, transportimin dhe
tregtimin e burimeve të energjisë elektrike dhe të materialeve
energjitike dhe të derivateve të tyre brenda kufizimeve tè
parashikuara nga ligji. d. Instalimin, pajisjen me laboratore
per testimin e mineraleve të ndryshëm dhe kryerjen e çdo
lloje analize kimiko-laboratorike të mineraleve të ndryshme
dhe lendeve industriale. e. Importin dhe eksportin e
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10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit

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

12. Administratori/ët
12.1 Afati i emërimit

produkteve përfundimtare që lidhen me prodhimin
metalurgjik dhe të minierave. f. importimin dhe përdorimin e
materialeve eksplozive të llojeve tè ndryshme per përdorim
civil dhe importimin dhe përdorimin e fitilit zjarrëpërcjellës
apo kapsollave elektrike dhe jo elektrike per përdorim civil.
Shoqëria mund të bashkëpunojè dhe/ose të zotërojë
pjesëmarrje - direkt ose indirekt - në shoqëri të tjera, firma,
agjenci dhe sipërmarrje të cilat kanë objekt veprimtarie të
ngjashëm me të. Gjithashtu, Shoqëria mund të kryejë çdo lloj
veprimtari apo trasaksion tjetër që lidhet me pasuri të
luajtshme e të paluajtshme, me kryerjen e veprime tregtare,
industriale, bankare dhe/ose financiare të çfarëdo lloji dhe
natyre, të nevojshme ose të dobishme per arritjen dhe ose
plotësimin e objektivit të Shoqërisë, që nuk ndryshon
aktivitetin parësor të Shoqërisë dhe nuk bie në kundërshtim
me legjislacionin shqiptar në fuqi.
Mehmet Sevket Erol
Nga: 14/01/2022

Deri: 13/01/2025

Administratori i Pergjithshem ka te drejte te: a) kryeje
blerjet, shitjet, nenshkrimin e kontratave me pale te treta per
mallra, pune, sherbime apo cdo lloj marredhenie tjeter e cila
nuk kalon vleren e barabarte me 1.000.000 EUR (nje milion
Euro) per cdo transaksion apo ne agregat. Mbi kete vlere
duhet te merret miratimi i Asamblese se Pergjithshme, duke
perjashtuar ketu shitjen e produktit final - ferrokrom dhe
blerjen e materialeve te para te cilat perdoren per operimin e
perditshem te shoqerise si kromitet, elektriciteti, qymyri, etj.;
b) miratoje investimet dhe shpenzimet e paparashikuara ne
buxhetin vjetor te Shoqerise (CAPEX) / (OPEX) deri ne nje
vlere te barabarte me 500.000 EUR (peseqind mije Euro) per
cdo transaksion apo ne agregat. Mbi kite vlere duhet te
merret miratimi i Asamblese se Pergjithshme; c) hartoje
procedurat e brendshme, urdherat dhe udhezimet qe duhet te
dalin ne zbatim te ketij Statutit dhe/ose rregulloreve te
brendshme te miratuara nga Asambleja e Pergjithshme; d)
marre te gjitha masat organizative dhe te monitoroje
permbushjen e detyrimeve te marra persiper nga Shoqeria ne
Marreveshjen Koncesionare, ne vecanti zbatimin e planit te
investimeve, kryerjen e inventarit te aseteve koncesionare
dhe nxjerrjen jashte inventari te aseteve te amortizuara,
mbajtjen e uzinave dhe mjediseve koncesionare ne kushte
sigurie dhe ne kushte pune.
Sokol Sinani
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Nga: 31/01/2020

13. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
13.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

14. Administratori/ët
14.1 Afati i emërimit

15. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
15.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

16. Administratori/ët
16.1 Afati i emërimit

17. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
17.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

Deri: 31/03/2022

Administrator Lokal i Uzines se Ferrokromit Elbasan, ka të
drejtën të kryejë operacione tregtare dhe transaksione të
administrimit të zakonshëm për llogari të Shoqërisë për
blerjen e të gjitha të mirave, materialeve dhe shërbimeve të
nevojshme dhe thelbësore për aktivitetin, veprimtarinë në
minierën, impiantin apo uzinën/fabrikën nën ngarkim, deri
në një vlerë monetare prej 400.000 (katerqind mije) Leke. Të
gjitha transaksionet dhe operacionet e nevojshme për
administrimin e zakonshëm të minierës, impiantit dhe
uzinës/fabrikës nën ngarkim që tejkalojnë vlerën monetare
prej 400.000 (katerqind mije) Lekë, duhet të miratohen
paraprakisht me shkrim nga Administratori i Përgjithshëm.
Ervin Isaj
Nga: 23/03/2018

Deri: 21/03/2022

Administrator Lokal i Uzines se Ferrokromit Burrel, ka të
drejtën të kryejë operacione tregtare dhe transaksione të
administrimit të zakonshëm për llogari të Shoqërisë për
blerjen e të gjitha të mirave, materialeve dhe shërbimeve të
nevojshme dhe thelbësore për aktivitetin, veprimtarinë në
minierën, impiantin apo uzinën/fabrikën nën ngarkim, deri
në një vlerë monetare prej 400.000 (katerqind mije) Leke. Të
gjitha transaksionet dhe operacionet e nevojshme për
administrimin e zakonshëm të minierës, impiantit dhe
uzinës/fabrikës nën ngarkim që tejkalojnë vlerën monetare
prej 400.000 (katerqind mije) Lekë, duhet të miratohen
paraprakisht me shkrim nga Administratori i Përgjithshëm.
Mikel Demçe
Nga: 21/04/2020

Deri: 20/04/2022

Administratori Lokal ka të drejtën të kryejë operacione
tregtare dhe transaksione të administrimit të zakonshëm për
llogari të Shoqërisë për blerjen e të gjitha të mirave,
materialeve dhe shërbimeve të nevojshme dhe thelbësore për
aktivitetin, veprimtarinë në minierën nën ngarkim, deri në
një vlerë monetare prej 600.000 (gjashteqind mije) Leke. Të
gjitha transaksionet dhe operacionet e nevojshme për
administrimin e zakonshëm të minierës nën ngarkim që
tejkalojnë vlerën monetare prej 600.000 (gjashteqind mije)
Lekë, duhet të miratohen paraprakisht me shkrim nga
Administratori i Përgjithshëm.
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18. Administratori/ët
18.1 Afati i emërimit

19. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
19.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

20. Eksperti/ët Kontabël (nëse ka)
20.1 Afati i emërimit
21. Ortakët
21.1 Vlera e kapitalit
21.2 Numri i pjesëve
21.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

Cemil Acar
Nga: 25/02/2022

Deri: 25/02/2025

(iii)Administratori i Pergjithshem dhe Ndihmes General
Administratori i Pergjithshem mund te perfaqesojne
Shoqerine veçmas brenda tagrave te kufizuara ketu.Tagrat e
Ndihmes Administratorit te Pergjithshem jane te kufizuara
ne: a) kryeje blerjet, shitjet, nenshkrimin e kontratave me
pale te treta per mallra, pune, sherbime apo cdo lloj
marredhenie tjeter e cila nuk kalon vleren e barabarte me
1.000.000 EUR (nje milion Euro) per cdo transaksion apo ne
agregat. Mbi kete vlere duhet te merret miratimi i Asamblese
se Pergjithshme, duke perjashtuar ketu shitjen e produktit
final - ferrokrom dhe blerjen e materialeve te para te cilat
perdoren per operimin e perditshem te shoqerise si kromitet,
elektriciteti, qymyri, etj.; b) miratoje investimet dhe
shpenzimet e paparashikuara ne buxhetin vjetor te Shoqerise
(CAPEX) / (OPEX) deri ne nje vlere te barabarte me
500.000 EUR (peseqind mije Euro) per cdo transaksion apo
ne agregat. Mbi kite vlere duhet te merret miratimi i
Asamblese se Pergjithshme; c) hartoje procedurat e
brendshme, urdherat dhe udhezimet qe duhet te dalin ne
zbatim te ketij Statutit dhe/ose rregulloreve te brendshme te
miratuara nga '. Asambleja e Pergjithshme; d) marre te gjitha
masat | organizative dhe te monitoroje permbushjen e
detyrimeve te marra persiper nga Shoqeria ne Marreveshjen
Koncesionare, ne vecanti zbatimin e planit te investimeve,
kryerjen e inventarit te aseteve koncesionare dhe nxjerrjen
jashte inventari te aseteve te amortizuara, mbajtjen e uzinave
dhe mjediseve koncesionare ne kushte sigurie dhe ne kushte
pune.
Dega ne Shqiperi e Shoqerise ERNST & YOUNG EKSPERTE KONTABEL TE AUTORIZUAR
Nga: 01/01/2016
Deri: 31/12/2016
ALBCHROME HOLDING
Para:
6.178.795.897,00
1,00

Natyre:

100,00
21.4 Komente (nëse ka)
22. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

Diber Burrel BURREL Uzina e Ferrokromit Burrel, Fshati
German, Mat Elbasan Paper PAPER Uzina e Ferrokromit ,
Zona Industriale. Durres Durres DURRES Kalata Lindore.
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Porti Durres Diber Bulqize BULQIZE Miniera e Kromit
Bulqize Diber KLOS SHENGJUN Rruga Shengjun, km 8,
Traverbanku Shengjun
Emri Tregtar: Albchrome
E-Mail: l.saliaj@albchrome.al
Telefon: +355 4 2242938
Fax: +355 4 2259864
Të Tjera: Depoztimin e vendimit te ortakut te etem date
31.07.2009 per ndryshimin e nenit 7 te Statutit te shoqerise,s
eksionin 7.4, 7.6. Ne ceshtjen me CN-426724-07-10 vihet
shenimi: Depozitimi i vendimit date 28.07.2010 emerohet
eksperti kontabel z. Agim Qanani per emerimin e ekspertit
kontabel i rregjistruar per hartimin e raportit te zmadhimit te
kapitalit.Drejtues Teknik per drejtimin e punimeve minerare
te projektit te hapjes se thellesise, Pusi nr 9 emerihet Z. Li
Yunhai, per nje afat 2-vjeçare nga data 30-07-2014.

23. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

24. Statusi:
Lista e Dokumenteve:

Aktiv

Regjistrimi Fillestar: CN-049512-09-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
1. 05/05
/2000

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i Vendimit:23729, Gjykata:Tirane
TE DHENAT E REGJISTRIMIT FILLESTAR ; Emri I Subjektit ''DARFO ALBANIA'';
Numri i Vendimit: 23729,; Data e Regjistrimit 05.05.2000; Data e Themelimit
14.04.2000; Forma Ligjore: Shpk; Kohezgjatja deri me 31.12.2050; Selia Tirane, Rruga:
Ismail Qemali, Nr.27. Kapitali 100.000 Leke ; Objekti: Riaktivizimi i aktivitetit te ferrokromit ne uzinen e Elbasanit dhe te nxjerre kromite ne minierat e Prrenjasit dhe te Pojskes.
Rehabilitim, modernizim, financimin, administrimi dhe shfrytezimi i minierave;
Perfaqesues Ligjor Eduart Belegu; Ortak : ''Darfo'' S.p.a 100%.
Lista e Dokumenteve:
R-MIX-EM-05.11.2007 (86).pdf

2. 05/05
/2000

Numri i Vendimit:23729, Gjykata:Tirane
Lista e Dokumenteve:
R-Mix-EL-02.12.07 (86).pdf

3. 04/07

Numri i Vendimit:23729/1, Gjykata:Tirane
5

/2000

Depozitimin e vendimit te asamblese se shoqerise date 16.06.2000 ku eshte vendosur: 1.
Ndryshimi i statutit per te shtuar klauzolen 3.3. 2. Ndryshimi i statutit per te shtuar nenin
14.12. 3. Ndryshimi i nenit 15.3 te statutit. 4. Ndryshimi i statutit per te shtuar klauzolen
15.4. 5. Emerimin e Keshillit Administrativ te shoqerise.
Lista e Dokumenteve:
R-MIX-EM-05.11.2007 (86).pdf

4. 30/07
/2001

Numri i Vendimit:23729/2, Gjykata:Tirane
Depozitimin e vendimit te asamblese se jashtezakonshme te shoqerise date 26.06.2001
eshte vendosur: 1.Mbulimi i humbjeve dhe ristrukturimi i kapitalit themeltar te shoqerise
nepermjet rritjes se tij. Aprovimi per rritjen e kapitalit ne shumen 60.000.000 Leke dhe
rritja e numrit te kuotave ne 60.000 kuota me vlere 1.000 Leke sejcila. Ndryshohet neni 7
dhe neni 8; 2.Transferimi i selise se shoqerise ne adresen Rr: Muhamet Gjollesha, Tirane;
3.Ratifikimi i kontrates se konçensionit per stabilimentet e Burrelit, Bulqizes dhe Klosit
dhe ndryshimi i objektit te shoqerise; 4.Te ndryshme asambleja e jashtezakonshme miratoi
statutitn e shoqerise qe pasqyron te gjitha ndryshimet e sotme qe rezultojn te jene kryer
mbi statutitn fillestar.
Lista e Dokumenteve:
R-MIX-EM-05.11.2007 (86).pdf

5. 29/01
/2004

Numri i Vendimit:23729/3, Gjykata:Tirane
Depozitimi i Proces verbalit te vendimit te asamblese se jashtezakonshme date 27.07.2003.
Lista e Dokumenteve:
R-MIX-EM-05.11.2007 (86).pdf

6. 16/02
/2004

Numri i Vendimit:23729, Gjykata:Tirane
Lista e Dokumenteve:
R-Mix-EL-22.12.07 (51).pdf

7. 16/02
/2004

Numri i Vendimit:23729/4, Gjykata:Tirane
Depozitimi i vendimit te asamblese se jashtezakonshme te shoqerise date 23.12.2003 ku
Alessandro Zecca ka dhen doreheqjen nga detyra e administratorit dhe nga ajo e
Presidentit te Keshillit Administrativ. Emerohet Gianfranco Banzato administrator dhe
President te Keshillit Administrativ.
Lista e Dokumenteve:
R-MIX-EM-05.11.2007 (86).pdf

8. 16/02
/2004

Numri i Vendimit:23729/4, Gjykata:Tirane
Depozitimi i vendimit te asamblese se jashtezakonshme te shoqerise date 23.12.2003 ku
Alessandro Zecca ka dhen doreheqjen nga detyra e administratorit dhe nga ajo e
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Presidentit te Keshillit Administrativ. Emerohet Gianfranco Banzato administrator dhe
President te Keshillit Administrativ.
Lista e Dokumenteve:
R-Mix-EL-22.12.07 (51).pdf
9. 27/04
/2004

Numri i Vendimit:23729/5, Gjykata:Tirane
Depozitimi i vendimit te asamblese se shoqerise date 29.03.2004 eshte vendosur shkarkimi
i Eduart Belegut nga detyra e administratorit. Emerimi i Kristo Rodi ne detyren e
administratorit si dhe percaktimin e detyrave te tij. 1. Gianfranco Banzota ka, vecmas nga
administratoret e tjere te tera kompetencat e administrimit te zakonshem dhe te
jashtezakonshem te shoqerise te perfshira ne objektin e saj, duke perjashtuar ato kopetenca
te cilat me statut apo me ligj i takojne asamblese perfshire edhe te drejten per tu
kompetenca perfaqesuesve te tjere te posaçem Z. Banzato do te jete personi i vetem qe do
te kete te drejtat e disponimitn e fondev te shoqerisedhe mund psh te bleje, shese, te marre
ne leasing apo ne shkembim, ti jape me qera, te hipotekoj ose ne te kundert te vere ne
dispozicion apo te merret e luajtshme apo te paluajtshme; te hap apo te mbylle llogari
bankare, te depozitoj fonde apo tituj ne llogarirrjedhese te shoqerise, si ekzistuse apo te
ardhshme; te disponoj fonde apo tituj te depozituar ne llogari rrjedhese te shoqerise, si
ashtu edhe te ardhshme dhe te arketoj ceqe ne keto llogari, te fiksoj kushte lehtesuse
kreditimi me banken, te kerkoj hua fonde dhe te jape ne garanci pasurite e ndermarrjes per
huat dhe kushtet lehtesuse kredituse te mesiperme dhe te firmes cdo dokument lidhur me
llogarite rrjedhese te shoqerise apo likuiditet te miratoje, hartoj dhe nenshkruaj kontraten e
punes, si dhe cdo dokument qe duhet paraqitur apo depozituar pran zyres publike dhe
administrates publike ne pergjithesi perfshire psh: Zyra e Tatim Taksave, Autoritetet e
Doganes, Institutitn e sigurimeve Shoqerore, Autoritetet e Gjyqesore te cdo shkalle, te
kryej ne emer dhe per llogari te shoqerise negocimet e marredheniet me sindikatat, te kryej
aktivitetin e lidhur me mbrojtjen e mjedisit dhe parandalimin e aksidenteve dhe te
ndermarre cdo veprim tjeter te nevojshem per zhvillimin normal te aktivitetit te shoqerise.
2. Kristo Rodi dhe Mario Appolonia jane administratore te shoqerise dhe kane
kompetencat e nevojhsme per mbikqyrjen e aktivitetit te shoqerise ne zbatimin e objektit te
saj, pa pasur sidoqofte te drejten e firmes dhe/ose te drejta lidhur me disponimin e fondeve
te shoqerise. 3. Mario Appolonia ka vecmas nga administratoret e tjere, kompetenca te
kryeje te gjitha detyrat e parashikuara nga legjislacioni ne fuqi ne fushen e higjenes dhe
sigurise ne pune dhe mbrojtjes se ambjentit dhe kompetenca perkatese vendimmarrese. Ne
lidhej me keto kompetenca Mario Appolonia merr persiper te gjitha detyrimet dhe
pergjegjesit qe ligji i ngarkon punedhenesit, duke ju referuar vecanerisht kompetencave te
tij per per te marre cdo mase te nevojshme per te garantuar mbrojtjen , sigurin e puntoreve
si dhe mbrojtjen e ambjentit. Mario Appolonia ka kompetence tu delegoj pjeserisht te
treteve detyrat dhe kompetencat; te dhena atij dhe vlersimet e konsulenteve te jashtem, per
tu siguruar ne lidhje me aktivitetet e vecanta dhe punimet qe zhvillohen ne ndermarrje, qe
te merren te gjitha masat e parashikuara ne ligji dhe te sugjeruara nga rregullat teknike dhe
eksperienca me qellim qe te garantohen kushte optimale te sigurise ne ambjenten e punes.
Mario Appolonia ka gjithashtu vecanerishte nga administratoret e tjere kompetenca te
perfaqesoj shoqerine ne raporte me entet qe kryejn kontrollin dhe mbikqyrjen e normave
qe lidhen me parandalimin e aksidenteve dhe mbrojtjen e ambjentit si dhe ne proceset
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gjyqesore. Ne raste mosmarrveshje midis administrastoreve te emeruar ne cdo raste do te
mbizoteroj mendimi i shprehur nga Banzato.
Lista e Dokumenteve:
R-MIX-EM-05.11.2007 (86).pdf
10. 27/04
/2004

Numri i Vendimit:23729/5, Gjykata:Tirane
Depozitimi i vendimit te asamblese se shoqerise date 29.03.2004 eshte vendosur shkarkimi
i Eduart Belegut nga detyra e administratorit. Emerimi i Kristo Rodi ne detyren e
administratorit si dhe percaktimin e detyrave te tij. 1. Gianfranco Banzota ka, vecmas nga
administratoret e tjere te tera kompetencat e administrimit te zakonshem dhe te
jashtezakonshem te shoqerise te perfshira ne objektin e saj, duke perjashtuar ato kopetenca
te cilat me statut apo me ligj i takojne asamblese perfshire edhe te drejten per tu
kompetenca perfaqesuesve te tjere te posaçem Z. Banzato do te jete personi i vetem qe do
te kete te drejtat e disponimitn e fondev te shoqerisedhe mund psh te bleje, shese, te marre
ne leasing apo ne shkembim, ti jape me qera, te hipotekoj ose ne te kundert te vere ne
dispozicion apo te merret e luajtshme apo te paluajtshme; te hap apo te mbylle llogari
bankare, te depozitoj fonde apo tituj ne llogarirrjedhese te shoqerise, si ekzistuse apo te
ardhshme; te disponoj fonde apo tituj te depozituar ne llogari rrjedhese te shoqerise, si
ashtu edhe te ardhshme dhe te arketoj ceqe ne keto llogari, te fiksoj kushte lehtesuse
kreditimi me banken, te kerkoj hua fonde dhe te jape ne garanci pasurite e ndermarrjes per
huat dhe kushtet lehtesuse kredituse te mesiperme dhe te firmes cdo dokument lidhur me
llogarite rrjedhese te shoqerise apo likuiditet te miratoje, hartoj dhe nenshkruaj kontraten e
punes, si dhe cdo dokument qe duhet paraqitur apo depozituar pran zyres publike dhe
administrates publike ne pergjithesi perfshire psh: Zyra e Tatim Taksave, Autoritetet e
Doganes, Institutitn e sigurimeve Shoqerore, Autoritetet e Gjyqesore te cdo shkalle, te
kryej ne emer dhe per llogari te shoqerise negocimet e marredheniet me sindikatat, te kryej
aktivitetin e lidhur me mbrojtjen e mjedisit dhe parandalimin e aksidenteve dhe te
ndermarre cdo veprim tjeter te nevojshem per zhvillimin normal te aktivitetit te shoqerise.
2. Kristo Rodi dhe Mario Appolonia jane administratore te shoqerise dhe kane
kompetencat e nevojhsme per mbikqyrjen e aktivitetit te shoqerise ne zbatimin e objektit te
saj, pa pasur sidoqofte te drejten e firmes dhe/ose te drejta lidhur me disponimin e fondeve
te shoqerise. 3. Mario Appolonia ka vecmas nga administratoret e tjere, kompetenca te
kryeje te gjitha detyrat e parashikuara nga legjislacioni ne fuqi ne fushen e higjenes dhe
sigurise ne pune dhe mbrojtjes se ambjentit dhe kompetenca perkatese vendimmarrese. Ne
lidhej me keto kompetenca Mario Appolonia merr persiper te gjitha detyrimet dhe
pergjegjesit qe ligji i ngarkon punedhenesit, duke ju referuar vecanerisht kompetencave te
tij per per te marre cdo mase te nevojshme per te garantuar mbrojtjen , sigurin e puntoreve
si dhe mbrojtjen e ambjentit. Mario Appolonia ka kompetence tu delegoj pjeserisht te
treteve detyrat dhe kompetencat; te dhena atij dhe vlersimet e konsulenteve te jashtem, per
tu siguruar ne lidhje me aktivitetet e vecanta dhe punimet qe zhvillohen ne ndermarrje, qe
te merren te gjitha masat e parashikuara ne ligji dhe te sugjeruara nga rregullat teknike dhe
eksperienca me qellim qe te garantohen kushte optimale te sigurise ne ambjenten e punes.
Mario Appolonia ka gjithashtu vecanerishte nga administratoret e tjere kompetenca te
perfaqesoj shoqerine ne raporte me entet qe kryejn kontrollin dhe mbikqyrjen e normave
qe lidhen me parandalimin e aksidenteve dhe mbrojtjen e ambjentit si dhe ne proceset
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gjyqesore. Ne raste mosmarrveshje midis administrastoreve te emeruar ne cdo raste do te
mbizoteroj mendimi i shprehur nga Banzato.
Lista e Dokumenteve:
R-Mix-EL-22.12.07 (51).pdf
11. 07/10
/2004

Numri i Vendimit:23729/6, Gjykata:Tirane
Me date 28.06.2004 me vendimin e asamblse se jashtezakonshme te shoqerise eshte
vendosur: Pranimi i doreheqese se Gianfranco Banzato nga detyra e administratorit te
shoqerise. Emerimin e administratorit te ri Michele Hirschler. Miratimin e bilancit te vititt
ushtrimor 2003. Faljen e detyrimit nga ortaku. Ndryshon struktura e administrimit te
shoqerise. Michele Hirschler nuk do te prfitoj asnje shperblim. Michele Hirschler do te
qendroj ne detyre deri ne shkarkimin e tij nga asambleja e shoqerise. Michele Hirschler
deklaron se e pranon vendimin e asamblese. 1. Michele Hirschler, administrator Michele
Hirschler do te kete fuqit e lartepermendura. 2. Kristo Rodi dhe Mario Appolonia jane
administrator te shoqerise dhe kane kompetencat e nevojshme per mbuikqyrjen e aktivitetit
te shoqerise ne zbatimin e objektit te saj pa patur te drejten e nenshkrimit dhe/ ose te drejta
lidhur me disponimin e fondeve te shoqerise. 3. Mario Appolonia ka vecmas nga
administratoret e tjere kompetenca te kryej te gjitha detyrat e parashikuara nga legjislacioni
ne fuqi etj. Ne raste mosmarrveshje midis administratoreve te emeruar ne cdo raste do te
mbizoteroj mendimi i shprehur nga Michele Hirschler.
Lista e Dokumenteve:
R-MIX-EM-05.11.2007 (86).pdf

12. 07/10
/2004

Numri i Vendimit:23729/6, Gjykata:Tirane
Me date 28.06.2004 me vendimin e asamblse se jashtezakonshme te shoqerise eshte
vendosur: Pranimi i doreheqese se Gianfranco Banzato nga detyra e administratorit te
shoqerise. Emerimin e administratorit te ri Michele Hirschler. Miratimin e bilancit te vititt
ushtrimor 2003. Faljen e detyrimit nga ortaku. Ndryshon struktura e administrimit te
shoqerise. Michele Hirschler nuk do te prfitoj asnje shperblim. Michele Hirschler do te
qendroj ne detyre deri ne shkarkimin e tij nga asambleja e shoqerise. Michele Hirschler
deklaron se e pranon vendimin e asamblese. 1. Michele Hirschler, administrator Michele
Hirschler do te kete fuqit e lartepermendura. 2. Kristo Rodi dhe Mario Appolonia jane
administrator te shoqerise dhe kane kompetencat e nevojshme per mbuikqyrjen e aktivitetit
te shoqerise ne zbatimin e objektit te saj pa patur te drejten e nenshkrimit dhe/ ose te drejta
lidhur me disponimin e fondeve te shoqerise. 3. Mario Appolonia ka vecmas nga
administratoret e tjere kompetenca te kryej te gjitha detyrat e parashikuara nga legjislacioni
ne fuqi etj. Ne raste mosmarrveshje midis administratoreve te emeruar ne cdo raste do te
mbizoteroj mendimi i shprehur nga Michele Hirschler.
Lista e Dokumenteve:
R-Mix-EL-22.12.07 (51).pdf

13. 16/02
/2005

Numri i Vendimit:23729/7, Gjykata:Tirane
Depozitimin e vendimit te asamblese se zakonshme date 16.11.2004 ne lidhje me pranimin
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e doreheqjes se Mario Appolonia nga detyra e administratorit te shoqerise dhe percaktimi i
kompetencave qe u jepen administratoreve Michele Hirschler dhe Kristo Rodi.
Lista e Dokumenteve:
R-MIX-EM-05.11.2007 (86).pdf
14. 16/02
/2005

Numri i Vendimit:23729/7, Gjykata:Tirane
Depozitimin e vendimit te asamblese se zakonshme date 16.11.2004 ne lidhje me pranimin
e doreheqjes se Mario Appolonia nga detyra e administratorit te shoqerise dhe percaktimi i
kompetencave qe u jepen administratoreve Michele Hirschler dhe Kristo Rodi.
Lista e Dokumenteve:
R-Mix-EL-22.12.07 (51).pdf

15. 02/09
/2005

Numri i Vendimit:23729/8, Gjykata:Tirane
Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem date 27.07.2005. Emerimi i administratorit te ri
te shoqerise Eduart Belegu.
Lista e Dokumenteve:
R-MIX-EM-05.11.2007 (86).pdf

16. 02/09
/2005

Numri i Vendimit:23729/8, Gjykata:Tirane
Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem date 27.07.2005. Emerimi i administratorit te ri
te shoqerise Eduart Belegu.
Lista e Dokumenteve:
R-Mix-EL-22.12.07 (51).pdf

17. 07/11
/2005

Numri i Vendimit:23729/9, Gjykata:Tirane
Depozitimi i vendimit te administratorit date 17.10.2005 i shoqerise ''DARFO ALBANIA''.
Lista e Dokumenteve:
R-MIX-EM-05.11.2007 (86).pdf

18. 07/11
/2005

Numri i Vendimit:23729/9, Gjykata:Tirane
Depozitimi i vendimit te administratorit date 17.10.2005 i shoqerise ''DARFO ALBANIA''.
Lista e Dokumenteve:
R-Mix-EL-22.12.07 (51).pdf

19. 09/03
/2006

Numri i Vendimit:23729/10, Gjykata:Tirane
Depozitimi i vendimit date 17.12.2005 te asamblese se ortakeve ku eshte vendosur
aprovimi i bilancit te vitit ushtrimor financiar 2004. Te vazhdoj aktivitetin e shoqerise
duke marre masa per plotesimin e kapitaleve te veta ne perputhje me principet e
percaktuara ne nenin 72 te ligjit 7638. Per kete qellim caktimin e ekspertit Teit Gjini
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kontabel i autorizuar. Te ruhen te pandryshuara te gjitha dispozitat e tjera te paraqitura ne
statutin e shoqerise.
Lista e Dokumenteve:
R-MIX-EM-05.11.2007 (86).pdf
20. 09/03
/2006

Numri i Vendimit:23729/10, Gjykata:Tirane
Depozitimi i vendimit date 17.12.2005 te asamblese se ortakeve ku eshte vendosur
aprovimi i bilancit te vitit ushtrimor financiar 2004. Te vazhdoj aktivitetin e shoqerise
duke marre masa per plotesimin e kapitaleve te veta ne perputhje me principet e
percaktuara ne nenin 72 te ligjit 7638. Per kete qellim caktimin e ekspertit Teit Gjini
kontabel i autorizuar. Te ruhen te pandryshuara te gjitha dispozitat e tjera te paraqitura ne
statutin e shoqerise.
Lista e Dokumenteve:
R-Mix-EL-22.12.07 (51).pdf

21. 29/03
/2006

Numri i Vendimit:23729/11, Gjykata:Tirane
Depozitimin e vendimit Nr.11 date 18.01.2006 te shoqerise ''Darfo Albania'' Shpk ne te
cilin eshte vendosur shkarkimi i Michele Hirscler nga detyra e Presidentit te Keshillit
Administrativ duke qen se mungon besimi i Asamblese se shoqerise ndaj tij per motivet e
tregeuara ne letren e dates 10.01.2006 derguar nga ''Darfo Trade'' S.p.a Michele Hirscler.
Emerimi i administratoreve te rinje dhe dhenia e kopencave perkatese. Emerimi i
administratoreve te rinje: Cortelazzo Carlo; Zecca Stefano. Emerimi i Presidentit te
Keshillit Administrativ Cortelazzo Carlo. Mbas emerimeve si me siper administrator te
shoqerise rezultojne keta: 1.Cortelazzo Carlo President: 2.Eduart Belegu Administrator i
deleguar: 3.Stefano Zecca administrator.
Lista e Dokumenteve:
R-MIX-EM-05.11.2007 (86).pdf

22. 29/03
/2006

Numri i Vendimit:23729/11, Gjykata:Tirane
Depozitimin e vendimit Nr.11 date 18.01.2006 te shoqerise ''Darfo Albania'' Shpk ne te
cilin eshte vendosur shkarkimi i Michele Hirscler nga detyra e Presidentit te Keshillit
Administrativ duke qen se mungon besimi i Asamblese se shoqerise ndaj tij per motivet e
tregeuara ne letren e dates 10.01.2006 derguar nga ''Darfo Trade'' S.p.a Michele Hirscler.
Emerimi i administratoreve te rinje dhe dhenia e kopencave perkatese. Emerimi i
administratoreve te rinje: Cortelazzo Carlo; Zecca Stefano. Emerimi i Presidentit te
Keshillit Administrativ Cortelazzo Carlo. Mbas emerimeve si me siper administrator te
shoqerise rezultojne keta: 1.Cortelazzo Carlo President: 2.Eduart Belegu Administrator i
deleguar: 3.Stefano Zecca administrator.
Lista e Dokumenteve:
R-Mix-EL-22.12.07 (51).pdf

23. 05/04

Numri i Vendimit:23729/12, Gjykata:Tirane
11

/2006

Depozitimin e vendimit date 06.03.2006 ku eshte vendosur: per veprimtarine e Uzines se
Ferrokromit ne Elbasan Ruzhdi Domi zevendesohet me Telat Haxhia. Personi i mesiperm
do te kete kopetenca dhe pergjegjesi ne lidhje me sigurin ne pune dhe mbrojtjen e mjedisit.
Ai do te kete kopetencat te kryej te gjitha detyrat ne fushen e higjenes, siguris ne pune dhe
te mbrojtjes se ambienteve e kopetencave vendimmarrese.
Lista e Dokumenteve:
R-MIX-EM-05.11.2007 (86).pdf

24. 05/04
/2006

Numri i Vendimit:23729/12, Gjykata:Tirane
Depozitimin e vendimit date 06.03.2006 ku eshte vendosur: per veprimtarine e Uzines se
Ferrokromit ne Elbasan Ruzhdi Domi zevendesohet me Telat Haxhia. Personi i mesiperm
do te kete kopetenca dhe pergjegjesi ne lidhje me sigurin ne pune dhe mbrojtjen e mjedisit.
Ai do te kete kopetencat te kryej te gjitha detyrat ne fushen e higjenes, siguris ne pune dhe
te mbrojtjes se ambienteve e kopetencave vendimmarrese.
Lista e Dokumenteve:
R-Mix-EL-22.12.07 (51).pdf

25. 13/12
/2006

Numri i Vendimit:23729/13, Gjykata:Tirane
Depozitimi i vendimit date 08.12.2006 te ortakut te vetem ku eshte vendosur miratimi i
aktit te ekspertimit te kryer nga Teit Gjini ekspert kontabel. Heqjen dore nga kredit e
kerkueshme te ortakut ndaj shoqerise, ne masen 329.205.605 Leke duke i perdorur ato per
mbulimin e humbjeve te vitit 2004. Pas veprimit te mesiperm kapitali themeltar i shoqerise
mbetet 60.000.000 Leke.
Lista e Dokumenteve:
R-MIX-EM-05.11.2007 (86).pdf

26. 13/12
/2006

Numri i Vendimit:23729/13, Gjykata:Tirane
Depozitimi i vendimit date 08.12.2006 te ortakut te vetem ku eshte vendosur miratimi i
aktit te ekspertimit te kryer nga Teit Gjini ekspert kontabel. Heqjen dore nga kredit e
kerkueshme te ortakut ndaj shoqerise, ne masen 329.205.605 Leke duke i perdorur ato per
mbulimin e humbjeve te vitit 2004. Pas veprimit te mesiperm kapitali themeltar i shoqerise
mbetet 60.000.000 Leke.
Lista e Dokumenteve:
R-Mix-EL-22.12.07 (51).pdf

27. 24/01
/2007

Numri i Vendimit:23729/14, Gjykata:Tirane
Me vendimin e dates 08.01.2007 eshte vendosur: Emerimin e Teit Gjini ekspert kontabel
per pergatitjen e raportit per plotesimin e kapitalit te shoqerise te shkaktuara nga humbjet e
vitit financiar 2005.
Lista e Dokumenteve:
R-MIX-EM-05.11.2007 (86).pdf
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28. 24/01
/2007

Numri i Vendimit:23729/14, Gjykata:Tirane
Me vendimin e dates 08.01.2007 eshte vendosur: Emerimin e Teit Gjini ekspert kontabel
per pergatitjen e raportit per plotesimin e kapitalit te shoqerise te shkaktuara nga humbjet e
vitit financiar 2005.
Lista e Dokumenteve:
R-Mix-EL-22.12.07 (51).pdf

29. 22/02
/2007

Numri i Vendimit:23729/15, Gjykata:Tirane
Depozitimi i vendimit date 29.01.2007 te ortakut te vetenm ku eshte vendosur miratimi i
aktit te ekspertimit te kryer nga Teit Gjini ekspert kontabel. Heqjen dore nga kredit e
kerkueshme te ortakut ndaj shoqerise, ne masen 633.285.161 Leke duke i perdorur ato per
mbulimin e humbjeve te vitit 2005. Pas veprimit te mesiperm kapitali themeltar i shoqerise
mbetet 60.000.000 Leke.
Lista e Dokumenteve:
R-MIX-EM-05.11.2007 (86).pdf

30. 22/02
/2007

Numri i Vendimit:23729/15, Gjykata:Tirane
Depozitimi i vendimit date 29.01.2007 te ortakut te vetenm ku eshte vendosur miratimi i
aktit te ekspertimit te kryer nga Teit Gjini ekspert kontabel. Heqjen dore nga kredit e
kerkueshme te ortakut ndaj shoqerise, ne masen 633.285.161 Leke duke i perdorur ato per
mbulimin e humbjeve te vitit 2005. Pas veprimit te mesiperm kapitali themeltar i shoqerise
mbetet 60.000.000 Leke.
Lista e Dokumenteve:
R-Mix-EL-22.12.07 (51).pdf

31. 01/06
/2007

Numri i Vendimit:23729/16, Gjykata:Tirane
Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem te dates 12.04.2007 per: 1.karkimin nga detyra
te Keshillit Administrativ te perber nga Carlo Cortelazzo; Eduart Belegu; Stefano Zecca
per faktin qe keta persona nuk gezojn besimin dhe miratimin e ortakut te vetem, si
rrjedhoje e ndryshimeve ne strukturen e ortakerise se vete ortakut te vetem. 2.erimin e
Mikhail Ushakov dhe Heinz Muller ne detyren e antqareve te Keshillit Administrativ.
3.taret e Keshillit Administrativ mund te ushtrojn kopetenca qe i jane dhene atyre nga ligji,
statuti apo rregullime te tjera te brendshme te shoqerise bashkarisht apo individualisht.
4.taret e Keshillit Administrativ do te jene ne kete mandat ne perputhje me nenin 15.2 te
Statutit. 5.Autorizimin e Mariola Saliu ne cilesin e avokates per te ndermarr te gjitha
veprimet e nevojshme ne lidhje me nenshkrimin dhe ekzekutimin e kerkeses drejtuar
Regjistrit Tregetar per regjistrimin e vendimit te ortakut, ndjekur proceduren perkatese per
regjistrimin e ketij vendimi te ortakut ne Regjistrin Tregetar.
Lista e Dokumenteve:
R-MIX-EM-05.11.2007 (86).pdf
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32. 01/06
/2007

Numri i Vendimit:23729/16, Gjykata:Tirane
Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem te dates 12.04.2007 per: 1.karkimin nga detyra
te Keshillit Administrativ te perber nga Carlo Cortelazzo; Eduart Belegu; Stefano Zecca
per faktin qe keta persona nuk gezojn besimin dhe miratimin e ortakut te vetem, si
rrjedhoje e ndryshimeve ne strukturen e ortakerise se vete ortakut te vetem. 2.erimin e
Mikhail Ushakov dhe Heinz Muller ne detyren e antqareve te Keshillit Administrativ.
3.taret e Keshillit Administrativ mund te ushtrojn kopetenca qe i jane dhene atyre nga ligji,
statuti apo rregullime te tjera te brendshme te shoqerise bashkarisht apo individualisht.
4.taret e Keshillit Administrativ do te jene ne kete mandat ne perputhje me nenin 15.2 te
Statutit. 5.Autorizimin e Mariola Saliu ne cilesin e avokates per te ndermarr te gjitha
veprimet e nevojshme ne lidhje me nenshkrimin dhe ekzekutimin e kerkeses drejtuar
Regjistrit Tregetar per regjistrimin e vendimit te ortakut, ndjekur proceduren perkatese per
regjistrimin e ketij vendimi te ortakut ne Regjistrin Tregetar.
Lista e Dokumenteve:
R-Mix-EL-22.12.07 (51).pdf

33. 25/06
/2007

Numri i Vendimit:23729/17, Gjykata:Tirane
Depozimtimi i vendimit te ortakut te vetem te dates 12.04.2007 per: 1. Shtimin e objektit te
shoqerise Darfo Albania Shpk sipas formulimit te meposhtem: 3.4 ''Shoqeria mund te
ushtroj gjithashtu importim dhe perdorimin e materialeve eksplozive te llojeve te ndryshme
per perdorim civil dhe importimin dhe perdorimin e fitilit zjarrpervjelles dhe kapsollave
elektrike dhe jo elektrike per perdorim civil. 2.Ndryshimin e statutit te shoqerise duke
perfshir shtimin e objektit si pika 3.4: 3.Autorizimin e Mariola Saliu ne cilesin e avokates
per te ndermarre te gjitha veprimet e nevojshme ne lidhje me nenshkrimin dhe ekzekutimin
e kesrkeses drejtuar Regjistrit Tregetar per regjistrimin e ketij vendimit te ortakut.
Lista e Dokumenteve:
R-MIX-EM-05.11.2007 (86).pdf

34. 25/06
/2007

Numri i Vendimit:23729/17, Gjykata:Tirane
Depozimtimi i vendimit te ortakut te vetem te dates 12.04.2007 per: 1. Shtimin e objektit te
shoqerise Darfo Albania Shpk sipas formulimit te meposhtem: 3.4 ''Shoqeria mund te
ushtroj gjithashtu importim dhe perdorimin e materialeve eksplozive te llojeve te ndryshme
per perdorim civil dhe importimin dhe perdorimin e fitilit zjarrpervjelles dhe kapsollave
elektrike dhe jo elektrike per perdorim civil. 2.Ndryshimin e statutit te shoqerise duke
perfshir shtimin e objektit si pika 3.4: 3.Autorizimin e Mariola Saliu ne cilesin e avokates
per te ndermarre te gjitha veprimet e nevojshme ne lidhje me nenshkrimin dhe ekzekutimin
e kesrkeses drejtuar Regjistrit Tregetar per regjistrimin e ketij vendimit te ortakut.
Lista e Dokumenteve:
R-Mix-EL-22.12.07 (51).pdf

35. 13/07
/2007

Numri i Vendimit:23729/18, Gjykata:Tirane
Depozitimin e vendimit date 24.05.2007 te ortakut te vetem per: 1).Emerimin e Elton Beqi
ne mandatin e antarit te (ri) trete te Keshillit Administrativ te shoqerise. Antari i trete i
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Keshillit Administrativ i shoqerise ka pranuar mandatin e tij te ri ne shoqeri me daten
23.05.2007. 2).Antari i trete i Keshillit Administrati mund te ushtroj kopetencat qe i jane
dhene Keshillit Adminstrativ nga ligji, statuti apo rregullime te tjera te brendshme te
shoqerise te vendosura me vendim te ortakut bashkarisht apo individualisht. 3).Antari i
trete do te ushtroj mandatin njesoj si antaret e tjere te Keshillit Administrativ ne perputhje
me nenin 15.2 te statutit. 4).Ndryshimin e selise ligjore ne adresen: Sky Tower Business
Center, Suite 6/4, Deshmoret e 4 Shkurtit, Tirane. 5).Ndryshimi i nenit 4.1 te statutit te
shoqerise me qellim reflektimin e sa me siper me permbajtjen e meposhteme: 4.1 Selia
Ligjore e Shoqerise eshte ne Tirane ne adresen : Sky Tower Business Center, Suite 6/4,
Deshmoret e 4 Shkurtit, Tirane. Selia operative e shoqerise mund te caktohet pran
objekteve industriale te shoqerise ne Republiken e Shqiperise. 6). Autorizimin e Mariola
Saliu ne cilesin e avokates per te ndermarre te gjitha veprimet e nevojshme ne lidhje me
nenshkrimin dhe ekzekutimin e kesrkeses drejtuar Regjistrit Tregetar per regjistrimin e
ketij vendimit te ortakut
Lista e Dokumenteve:
R-MIX-EM-05.11.2007 (86).pdf
36. 13/07
/2007

Numri i Vendimit:23729/18, Gjykata:Tirane
Depozitimin e vendimit date 24.05.2007 te ortakut te vetem per: 1).Emerimin e Elton Beqi
ne mandatin e antarit te (ri) trete te Keshillit Administrativ te shoqerise. Antari i trete i
Keshillit Administrativ i shoqerise ka pranuar mandatin e tij te ri ne shoqeri me daten
23.05.2007. 2).Antari i trete i Keshillit Administrati mund te ushtroj kopetencat qe i jane
dhene Keshillit Adminstrativ nga ligji, statuti apo rregullime te tjera te brendshme te
shoqerise te vendosura me vendim te ortakut bashkarisht apo individualisht. 3).Antari i
trete do te ushtroj mandatin njesoj si antaret e tjere te Keshillit Administrativ ne perputhje
me nenin 15.2 te statutit. 4).Ndryshimin e selise ligjore ne adresen: Sky Tower Business
Center, Suite 6/4, Deshmoret e 4 Shkurtit, Tirane. 5).Ndryshimi i nenit 4.1 te statutit te
shoqerise me qellim reflektimin e sa me siper me permbajtjen e meposhteme: 4.1 Selia
Ligjore e Shoqerise eshte ne Tirane ne adresen : Sky Tower Business Center, Suite 6/4,
Deshmoret e 4 Shkurtit, Tirane. Selia operative e shoqerise mund te caktohet pran
objekteve industriale te shoqerise ne Republiken e Shqiperise. 6). Autorizimin e Mariola
Saliu ne cilesin e avokates per te ndermarre te gjitha veprimet e nevojshme ne lidhje me
nenshkrimin dhe ekzekutimin e kesrkeses drejtuar Regjistrit Tregetar per regjistrimin e
ketij vendimit te ortakut.
Lista e Dokumenteve:
R-Mix-EL-22.12.07 (51).pdf

11/12/2007

Numri i ceshtjes: CN-103902-11-07
Emri i subjektit ishte
("DARFO ALBANIA")
u be
("Albanian Chrome
sh.p.k")
Telefon ishte
("")
u be
("0692066699")
Estimated_Turnover ishte
",00"
u be
"1.200.000.000,00"
Tatimi nga te ardhurat i parashikuar ishte
",00"
u be
""
DurationEndDate ishte
"31/12/2050"
u be
""
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Objekti ishte
("Riaktivizimi i aktivitetit te ferro-kromit ne uzinen e Elbasanit dhe te
nxjerre kromite ne minierat e Prrenjasit dhe te Pojskes. Rehabilitim, modernizim,
financimin, administrimi dhe shfrytezimi i minierave. Shoqeria mund te ushtroj gjithashtu
importim dhe perdorimin e materialeve eksplozive te llojeve te ndryshme per perdorim
civil dhe importimin dhe perdorimin e fitilit zjarrpervjelles dhe kapsollave elektrike dhe jo
elektrike per perdorim civil.")
u be
("Miniera, prodhim ferrokromi,
import-eksport,etj.")
Emri Tregtar ishte
("DARFO ALBANIA")
u be
("")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Sky Tower Business Center, Suite 6/4, Rruga Deshmoret e 4 Shkurtit.;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
QENDRA E BIZNESIT;
"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Petrit Duva")
eshte shtuar administratori:
("Telat Haxhiu")
eshte shtuar administratori:
("Elton Beqi")
eshte shtuar administratori:
("Tonin Gjonaj")
eshte larguar administratori:
("Heinz Muller")
eshte larguar administratori:
("Mikhail Ushakov")
eshte larguar administratori:
("Elton Beqi")

Nga data "06/09/2007
Nga data "06/09/2007
Nga data "13/07/2007
Nga data "06/09/2007

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te Sigurimet Shoqerore:
eshte Shtuar:"Punedhenes me punemarres"
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Ndryshime te statutit apo aktit te themelimit
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
21/02/2008

Numri i ceshtjes: CN-121231-02-08
Emri Tregtar ishte
("")
u be

("ALBANIAN CHROME SH. P. K")

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Vasily Tolstoguzov")
"30/01/2008
eshte larguar administratori:
("Tonin Gjonaj")

Nga data

Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Dokumenti i autorizimit
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Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
27/08/2008

Numri i ceshtjes: CN-166811-08-08 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Raporte administrimi (nëse ka)
Bilanci Kontabël
Raport Auditimi
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve

16/09/2008

Numri i ceshtjes: CN-172297-09-08
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Elbasan;
ELBASAN;
;
Paper;
Uzina e Ferrokromit , Zona Industriale.;
"
eshte Shtuar Adresa: "Diber;
BULQIZE;
Bulqize;
;
Miniera e Kromit Bulqize;
"
eshte Shtuar Adresa: "Durres;
DURRES;
Durres;
;
Kalata Lindore. Porti Durres;
"

PAPER;
BULQIZE;
DURRES;

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
13/11/2009

Numri i ceshtjes: CN-313041-11-09
Koment ishte
("")
u be
("Depoztimin e vendimit te ortakut te etem
date 31.07.2009 per ndryshimin e nenit 7 te Statutit te shoqerise,s eksionin 7.4, 7.6.")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Elton Beqi")
, Nga
Data ishte
("13/07/2007")
u be
("31/07/2009")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Elton Beqi")
,
Kohëzgjatja ishte
("")
u be
("31/07/2011")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Petrit Duva")
, Nga
Data ishte
("06/09/2007")
u be
("31/07/2009")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Petrit Duva")
,
Kohëzgjatja ishte
("")
u be
("31/07/2010")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Telat Haxhiu")
,
Nga Data ishte
("06/09/2007")
u be
("31/07/2009")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Telat Haxhiu")
,
Kohëzgjatja ishte
("")
u be
("31/07/2010")
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Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
, Nga Data ishte
("30/01/2008")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
, Kohëzgjatja ishte
("")
u be

("Vasily Tolstoguzov")
u be
("31/07/2009")
("Vasily Tolstoguzov")
("31/07/2010")

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
09/12/2009

Numri i ceshtjes: CN-320341-12-09
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Alfred Vangjeli")
"23/11/2009
Ne daten "23/11/2010
eshte larguar administratori:
("Vasily Tolstoguzov")

Nga data

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
30/07/2010

Numri i ceshtjes: CN-426724-07-10
Vlera e Kapitalit ishte
"60.000.000,00"
u be
"1.310.000.000,00"
Numri i Aksioneve ishte
"60.000,00"
u be
"13.100,00"
Vlera e Aksionit ishte
"1.000,00"
u be
"100.000,00"
Koment ishte
("Depoztimin e vendimit te ortakut te etem date 31.07.2009 per
ndryshimin e nenit 7 te Statutit te shoqerise,s eksionin 7.4, 7.6.")
u be
("Depoztimin e vendimit te ortakut te etem date 31.07.2009 per ndryshimin e nenit 7
te Statutit te shoqerise,s eksionin 7.4, 7.6. Ne ceshtjen me CN-426724-07-10 vihet
shenimi: Depozitimi i vendimit date 28.07.2010 emerohet eksperti kontabel z. Agim
Qanani per emerimin e ekspertit kontabel i rregjistruar per hartimin e raportit te
zmadhimit te kapitalit.")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
Kane ndryshuar te dhenat per
("DARFO")
("60.000.000,00")
u be
("1.310.000.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("DARFO")
("60.000,00")
u be
("13.100,00")

, Vlera e Kontributit ishte
, Numri i aksioneve ishte

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
07/12/2010

Numri i ceshtjes: CN-471636-12-10
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
eshte shtuar ortaku:
("ACR Holding")
Numri i aksioneve
"13.100,00
Perqindja ne kapital "100,00
Kontributi ne para
"1.310.000.000,00
eshte larguar ortaku:
("DARFO")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
09/12/2010

Numri i ceshtjes: CN-473264-12-10
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Medat Zogu")
Ne daten "31/12/2010
eshte shtuar administratori:
("George Bedineishvili")
"06/10/2010
Ne daten "31/12/2010
eshte larguar administratori:
("Petrit Duva")
eshte larguar administratori:
("Elton Beqi")

Nga data "06/10/2010
Nga data

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
15/12/2010

Numri i ceshtjes: CN-475872-12-10
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Medat Zogu")
,
Kohëzgjatja ishte
("31/12/2010")
u be
("30/06/2011")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Telat Haxhiu")
,
Kohëzgjatja ishte
("31/07/2010")
u be
("30/06/2011")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("George Bedineishvili")
, Kohëzgjatja ishte
("31/12/2010")
u be
("30/06/2011")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

04/07/2011

Numri i ceshtjes: CN-565344-06-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se pergjithshme, date
10.06.2011, ku eshte vendosur: -Miratimi i bilancit dhe pasqyrave financiare per vitin
2010, sipas auditimit te ekspertit.Fitimi nuk do te shperndahet si divident tek ortaket dhe
do te ri-investohet brenda shoqerise. -Miratimi i statutit te shoqerise i pershtatur me Ligjin
nr.9901, date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare'" . Depozitimi i statutit te
pershtatur me Ligjin nr.9901, date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare".
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("George Bedineishvili")
, Nga Data ishte
("06/10/2010")
u be
("10/06/2011")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("George Bedineishvili")
, Kohëzgjatja ishte
("30/06/2011")
u be
("30/12/2011")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Telat Haxhiu")
,
Nga Data ishte
("31/07/2009")
u be
("10/06/2011")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Telat Haxhiu")
,
Kohëzgjatja ishte
("30/06/2011")
u be
("30/06/2012")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Medat Zogu")
, Nga
Data ishte
("06/10/2010")
u be
("10/06/2011")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Medat Zogu")
,
Kohëzgjatja ishte
("30/06/2011")
u be
("30/06/2012")
Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Vendim i asamblese se pergjithshme
10/01/2012

Numri i ceshtjes: CN-639037-12-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit dt.21.12.2011 per ndryshimin e
administratorit te shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Roman Lurf")
Ne daten "21/12/2013
eshte larguar administratori:
("George Bedineishvili")

Nga data "21/12/2011

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
20/02/2012

Numri i ceshtjes: CN-680382-02-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 20.01.2012 per emerimin ne detyre
te administratorit vendor te shoqerise Z.Alfred Vangjeli.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Alfred Vangjeli")
"20/01/2012
Ne daten "19/01/2013
eshte larguar administratori:
("Alfred Vangjeli")

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
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23/02/2012

Numri i ceshtjes: CN-693192-02-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses date 22.02.2012,per ndryshimin e numrit
te kontaktit.
Telefon ishte
("0692066699")
u be
("+355 4 2242938")
Fax ishte
("")
u be
("+355 4 2259864")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

13/03/2012

Numri i ceshtjes: CN-710874-03-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem, date 06.03.2012, per
emerimin e “Dega ne Shqiperi e Ernst&Young – eksperte kontabel te autorizuar ”, ne
funksionin e ekspertit kontabel, per auditimin e pasqyrave financiare te vitit 2011.
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme

27/06/2012

Numri i ceshtjes: CN-820453-06-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshimi i adreses se selise, si pasoje e ndryshimit te
emertimit te rruges.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Sky Tower Business Center, Suite 6/4, Rruga Ibrahim Rugova.;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Sky
Tower Business Center, Suite 6/4, Rruga Deshmoret e 4 Shkurtit.;
"
Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

05/10/2012

Numri i ceshtjes: CN-900782-10-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.7229 Prot, date 01.10.2012 i Zyres
Permbarimore Tirane ne te cilin urdherohet: Vendosja e mases se sekuestros konservative
mbi aksionet e shoqerise "Albanian Chrome" sh.p.k (A C R), me NUIS (NIPT)
K11613001M, me status aktiv, ne vleren e aksioneve 35 732 159 leke.
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Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
28/12/2012

Numri i ceshtjes: CN-955574-12-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit, date 07.12.2012, ne te cilin eshte
vendosur: 1.Hapje adrese dytesore. 2.Te emeroje "Dega ne Shqiperi e Shoqerise Ernst &
Young-Eksperte Kontabel te Autorizuar", per te bere auditimin e pasqyrave financiare dhe
vitit ushtrimor per vitin 2012 te shoqerise. Depozitim i Ekstraktit te shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Diber;
MAT;
KLOS;
;
BASHKIA KLOS;
Impianti i Seleksionimit te Kromit Klos;
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

21/03/2013

Numri i ceshtjes: CN-044975-03-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vete, date 05.03.2013, per
ndryshimin e emrit te regjistruar dhe emrit tregtar te shoqerise.
Emri i subjektit ishte
("Albanian Chrome sh.p.k")
u be
("Albchrome")
Emri Tregtar ishte
("ALBANIAN CHROME SH. P. K")
u be
("Albchrome")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Vendim i asamblese se pergjithshme

26/03/2013

Numri i ceshtjes: CN-046475-03-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit te ortakut te vetem date 25.03.2013,ku
eshte vendosur pranimi i aktit te doreheqjes se administratorit aktual te shoqerise z.Roman
Lurf dhe emerimi i administratorit te ri per nje afat pese vjecar nga data e ketij vendimi
(25.03.2013-25.03.2018).
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Luan Saliaj")
Ne daten "25/03/2018
eshte larguar administratori:
("Roman Lurf")

Nga data "25/03/2013
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Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
11/04/2013

Numri i ceshtjes: CN-060065-04-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit date 02.04.2013, ku eshte vendosur:1)
emerimi i z.Luan Saliaj ne funksionin e administratorit te pergjithshem te shoqerise per nje
periudhe pese vjecare duke filluar nga data 25.03.2013; 2) riemerimi i administratoreve
lokale te shoqerise z.Telat Hxhiu me afat 02.04.2013-02.04.2014;z.Alfred Vangjeli me afat
02.04.2013-02.10.2013; z.Medat Zogu me afat 02.04.2013-02.10.2013.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Telat Haxhiu")
,
Nga Data ishte
("10/06/2011")
u be
("02/04/2013")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Telat Haxhiu")
,
Kohëzgjatja ishte
("30/06/2012")
u be
("02/04/2014")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Medat Zogu")
, Nga
Data ishte
("10/06/2011")
u be
("02/04/2013")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Medat Zogu")
,
Kohëzgjatja ishte
("30/06/2012")
u be
("02/10/2013")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Luan Saliaj")
,
Competence ishte
("")
u be
("Administrator i pergjithshem i
shoqerise.")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Alfred Vangjeli")
,
Nga Data ishte
("20/01/2012")
u be
("02/04/2013")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Alfred Vangjeli")
,
Kohëzgjatja ishte
("19/01/2013")
u be
("02/10/2013")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Dokumenti i autorizimit

24/04/2013

Numri i ceshtjes: CN-080110-04-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhrit Nr.586/Gj, Nr.2348Prot, date 15.04.2013,
"Per Heqjen e Sekuestros Konservative”, leshuar nga Zyra e Permbarimit Tirane, drejtuar
QKR, ku eshte urdheruar: Heqjen e mases se sekuestros konservative mbi aksionet e
shoqerise Albanian Chrome shpk me NIPT K11613001M ne vleren e aksioneve
35.732.159 leke, te vendosur nga Zyra e Permbarimit Tirane, me Urdhrin Nr.7229 Prot
date 01.10.2012.
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

07/05/2013

Numri i ceshtjes: CN-091086-05-13
23

Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit date 30.04.2013, ku eshte vendosur
ndryshim i adreses kryesore te ushtrimit te aktivitetit.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga "Budi", nr.2, pallati Classic Construction, kati 2-të;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Sky
Tower Business Center, Suite 6/4, Rruga Ibrahim Rugova.;
"
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
24/06/2013

Numri i ceshtjes: CN-132167-06-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 30.05.2013 te asamblese se
pergjithshme te shoqerise, ku eshte vendosur : 1- Kembimi i borxhit qe shoqeria ka ndaj
ACR-se dhe qe rrjedh nga hua te dhena shoqerise, ne shumen prej LEK 5,537,112,849 me
kuota te reja qe do te emetohen duke zmadhuar keshtu kapitalin e nenshkruar te Shoqerise,
me shumen prej LEK 5,537,000,000 nga shuma totale e borxhit te mesiperm, kuke rritur
numrin e kuotave me 55,370 kuota te reja. Pra kapitali aktual i nenshkruar i shoqerise ne
shumen prej LEK 1,310,000,000 do te rritet me shumen prej LEK 5,537,000,000 duke
arritur ne shume totale prej LEK 6,847,000,000 e cila korrespondon ne 68,470 kuota, me
vlere nominale LEK 100,000 secila. 2- Tye fale shoqerise pjesen e mbetur te borxhit nga
huate qe shoqeria ka kundrejt ACR-se ne shumen prej LEK 112,849. 3- Te ndryshoje neni
4 pika 1 "Kapitali Themeltar, kontributet ne kapital dhe kuotat" te statutit te shoqerise, me
qellim pasqyrimin e rritjes se kapitalit te nenshkruar te shoqerise.
Vlera e Kapitalit ishte
"1.310.000.000,00"
u be
"6.847.000.000,00"
Numri i Aksioneve ishte
"13.100,00"
u be
"68.470,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
Kane ndryshuar te dhenat per
("ACR Holding")
, Vlera e Kontributit
ishte
("1.310.000.000,00")
u be
("68.470,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("ACR Holding")
, Numri i aksioneve
ishte
("13.100,00")
u be
("6.847.000.000,00")
Lista e Dokumenteve:
Akti i ekspertimit te ekspertit vleresues te licensuar per pagesen e kapitalit ne natyre
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
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03/07/2013

Numri i ceshtjes: CN-139881-07-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depoziitmi i Vendimit te ortakut te vetem te shoqerise, date
01.07.2013 ku eshte vendosur: Te pranoje doreheqjen e Z.Medat Zogu nga pozicioni i
administratorit lokal te shoqerise dhe emerimi ne detyren e administratorit lokal te
shoqerise Z.Edmond Xhafa per nje afat 1 vjecar.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Edmond Xhafa")
"01/07/2013
Ne daten "01/07/2014
eshte larguar administratori:
("Medat Zogu")

Nga data

Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
12/08/2013

Numri i ceshtjes: CN-168308-08-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, datë 06.08.2013, për miratimin e statutit
të ri të shoqërisë. Depozitimi i statutit të ri të shoqërisë, përshtatur me Ligjin Nr.9901, datë
14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”.
Objekti ishte
("Miniera, prodhim ferrokromi, import-eksport,etj.")
u be
("Shoqëria do të nxjerrë kromite në minierat e kromit në Bulqizë, Prrenjas
(Librazhdë) dhe Pojska (Progradec), të riaktivizojë, seleksionojë, përpunojë dhe
pasurojë kromitet në Impiantet e Pasurimit dhe Seleksionimit të kromit në Bulqizë
dhe Klos, dhe të prodhojë Ferro-Krom në Uzinat e Ferrokromit Elbasan dhe Burrel,
duke përdorur know how dhe minierat, impiantet dhe uzinat/fabrikat e
Ortakut.Shoqëria do të zhvillojë edhe këto aktivitete: rehabilitimin, modernizimin,
financimin, administrimin dhe shfrytëzimin e minierave, impianteve dhe
uzinave/fabrikave. Në çdo rast aktivitetet do të kryhen në përputhje me legjislacionin
shqiptar në fuqi.Shoqëria mund të ndërmarrë, pa u kufizuar, veprime si:blerjen,
shitjen, shkëmbimin dhe drejtimin e fabrikave, komplekseve industriale, eksplorimin
e makinerive dhe impianteve, transportimin dhe tregtimin e burimeve të energjisë
elektrike dhe të materialeve energjitike dhe të derivative të tyre brenda kufizimeve të
parashikuara nga ligji;importin dhe eksportin e produkteve përfundimtare që lidhen
me prodhimin metalurgjik dhe të minierave;blerjen, shitjen, shkëmbimin dhe
pjesëmarrjen në shoqëri apo në degët e tyre, të japin e të marrin me qera dhe
huapërdorje të pasurive industriale, urbane e rurale duke përfshirë vendosjen e
pasurive të paluajtshme në pronësi të Shoqërisë për ndërtimin e ndërtesave.çdo lloj
aktiviteti tjetër që lidhet me pasuri të luajtshme e të paluajtshme, veprime bankare
dhe financiare të cfarëdo lloji dhe natyre, duke përfshirë krijimin e filialeve, degëve,
agjensive dhe depozitave të mbajtura nga administratorët të nevojshme ose të
dobishme për arritjen e objektivit të Shoqërisë, si dhe të marrë pjesë (në mënyrë
direkte apo indirekte) në çfarëdo shoqëri tjetër të huaj me objekt të ngjashëm apo të
lidhur më objektin e përmendur më sipër;të financojë dhe të lërë garanci, ose të
hipotekojë në favor të ndonjë banke apo instituti kreditimi për llogari të tij apo të
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shoqërive të tjera që lidhen me Shoqërinë;si dhe çdo veprimtari tjetër ekonomike që
do të konsiderohet e nevojshme dhe e dobishme për realizimin e qëllimit të Shoqërisë
e që nuk bie ndesh me legjislacionin shqiptar në fuqi.Shoqëria mund të ushtrojë
aktivitetin e saj si në Shqipëri ashtu edhe jashtë saj.Shoqëria mund të ushtrojë
gjithashtu importimin dhe përdorimin e materialeve eksplozive të llojeve të
ndryshme për përdorim civil dhe importimin dhe përdorimin e fitilit zjarrpërcjellës
apo kapsollave elektrike dhe jo elektrike për përdorim civil. ")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Alfred Vangjeli")
,
Competence ishte
("Administrator lokal, pergjegjes per uzinen e ferro
kromit Elbasan")
u be
("Administratori Lokal ka të drejtën të kryejë
operacione tregtare dhe transaksione të administrimit të zakonshëm për llogari të
Shoqërisë për blerjen e të gjitha të mirave, materialeve dhe shërbimeve të nevojshme dhe
thelbësore për aktivitetin, veprimtarinë në minierën, impiantin apo uzinën/fabrikën nën
ngarkim, deri në një vlerë monetare prej 200.000 (dyqind mije) Leke. Të gjitha
transaksionet dhe operacionet e nevojshme për administrimin e zakonshëm të minierës,
impiantit dhe uzinës/fabrikës nën ngarkim që tejkalojnë vlerën monetare prej 200.000
(dyqind mije) Lekë, duhet të miratohen paraprakisht me shkrim nga Administratori i
Përgjithshëm.")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Telat Haxhiu")
,
Competence ishte
("Administrator per Uzinen e Ferrokromit Burrel.")
u be
("Administratori Lokal ka të drejtën të kryejë operacione tregtare dhe
transaksione të administrimit të zakonshëm për llogari të Shoqërisë për blerjen e të
gjitha të mirave, materialeve dhe shërbimeve të nevojshme dhe thelbësore për aktivitetin,
veprimtarinë në minierën, impiantin apo uzinën/fabrikën nën ngarkim, deri në një vlerë
monetare prej 200.000 (dyqind mije) Leke. Të gjitha transaksionet dhe operacionet e
nevojshme për administrimin e zakonshëm të minierës, impiantit dhe uzinës/fabrikës
nën ngarkim që tejkalojnë vlerën monetare prej 200.000 (dyqind mije) Lekë, duhet të
miratohen paraprakisht me shkrim nga Administratori i Përgjithshëm.")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Edmond Xhafa")
,
Competence ishte
("Administrator Lokal i Minieres se Kromit Bulqize.")
u be
("Administratori Lokal ka të drejtën të kryejë operacione tregtare dhe
transaksione të administrimit të zakonshëm për llogari të Shoqërisë për blerjen e të
gjitha të mirave, materialeve dhe shërbimeve të nevojshme dhe thelbësore për aktivitetin,
veprimtarinë në minierën, impiantin apo uzinën/fabrikën nën ngarkim, deri në një vlerë
monetare prej 200.000 (dyqind mije) Leke. Të gjitha transaksionet dhe operacionet e
nevojshme për administrimin e zakonshëm të minierës, impiantit dhe uzinës/fabrikës
nën ngarkim që tejkalojnë vlerën monetare prej 200.000 (dyqind mije) Lekë, duhet të
miratohen paraprakisht me shkrim nga Administratori i Përgjithshëm.")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
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
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paguar)
Dokumenti i autorizimit
08/11/2013

Numri i ceshtjes: CN-245153-11-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit nr 2, date 30.10.2013, në të cilin është
vendosur:1-Të miratojë shkarkimin e Z. Telat Haxhiu, nga pozicioni i administratorit
Lokal për Uzinën e Ferrokromit Burrel dhe emërimin në vend te tij te Z. Hasan Dervishi.2Te miratojë në pozicionin e administratorit lokal te Impiantit te Seleksionimit te Kromit
Klos, Z.Telat Haxhiu.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Hasan Dervishi")
Nga data
"30/10/2013
Ne daten "30/04/2014
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Telat Haxhiu")
,
Nga Data ishte
("02/04/2013")
u be
("30/10/2013")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Telat Haxhiu")
,
Kohëzgjatja ishte
("02/04/2014")
u be
("30/04/2014")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Telat Haxhiu")
,
Competence ishte
("Administratori Lokal ka të drejtën të kryejë operacione
tregtare dhe transaksione të administrimit të zakonshëm për llogari të Shoqërisë për
blerjen e të gjitha të mirave, materialeve dhe shërbimeve të nevojshme dhe thelbësore
për aktivitetin, veprimtarinë në minierën, impiantin apo uzinën/fabrikën nën ngarkim,
deri në një vlerë monetare prej 200.000 (dyqind mije) Leke. Të gjitha transaksionet dhe
operacionet e nevojshme për administrimin e zakonshëm të minierës, impiantit dhe
uzinës/fabrikës nën ngarkim që tejkalojnë vlerën monetare prej 200.000 (dyqind mije)
Lekë, duhet të miratohen paraprakisht me shkrim nga Administratori i Përgjithshëm.")
u be
("Administrator Lokal te Impiantit te Seleksionimit te Kromit Klos.
Administratori Lokal ka të drejtën të kryejë operacione tregtare dhe transaksione të
administrimit të zakonshëm për llogari të Shoqërisë për blerjen e të gjitha të mirave,
materialeve dhe shërbimeve të nevojshme dhe thelbësore për aktivitetin, veprimtarinë në
minierën, impiantin apo uzinën/fabrikën nën ngarkim, deri në një vlerë monetare prej
200.000 (dyqind mije) Leke. Të gjitha transaksionet dhe operacionet e nevojshme për
administrimin e zakonshëm të minierës, impiantit dhe uzinës/fabrikës nën ngarkim që
tejkalojnë vlerën monetare prej 200.000 (dyqind mije) Lekë, duhet të miratohen
paraprakisht me shkrim nga Administratori i Përgjithshëm.")
Lista e Dokumenteve:
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
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

17/12/2013

Numri i ceshtjes: CN-288739-12-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim I vendimeve date 06.12.2013 ku eshte vendosur:
27

Emerimi I shoqerise "Dege ne Shqiperi e shoqerise "ERNEST & YOUNG --EKSPERTE
KONTABEL TE AUTORIZUAR" , nje dege e shoqerise se huaj e themeluar ne formen e
nje shoqerie me pergjegjesi te kufizuar, e regjistruar ne regjistrin tregtare shqiptare me
numer unik indetifikimi K61911012I dhe prane regjistrit publikte eksperteve Kontabel te
Regjistruar me nr. 112 date 20.12.2006, si ekspert Kontabel I shoqerise " AlbaChrome"
sh.p.k per auditimin e pasqyrave financiareper vitin ushtrimore 2013 (01.01.201331.12.2013)
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
28/02/2014

Numri i ceshtjes: CN-376792-02-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit nr. 17, date 26.02.2014, në të cilin është
vendosur:1-Të pranoje doreheqjen e z.Alfred Vangjeli, nga pozicioni i administratorit
Lokal për Uzinën e Ferrokromit Elbasan dhe emërimin në vend te tij te Z.Mirgen Dobruna.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Mirgen Dobruna")
"26/02/2014
Ne daten "26/02/2015
eshte larguar administratori:
("Alfred Vangjeli")

Nga data

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)
17/06/2014

Numri i ceshtjes: CN-512320-06-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kërkesës nr.19, datë 16.06.2014, të administratorit
të shoqërisë, ku është kërkuar: Hapja e adresës dytësore të ushtrimit të aktivitetit.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Diber;
MAT;
Burrel;
;
BURREL;
e Ferrokromit Burrel, Fshati German, Mat;
"

Uzina

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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24/07/2014

Numri i ceshtjes: CN-570771-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: U dorzua bilanci i vitit 2013
Lista e Dokumenteve:
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Bilanci Kontabël
Mandati i Pageses
Akti i Pageses e kundravajtjes administrative (nëse ka)
Dokumenti i autorizimit

12/08/2014

Numri i ceshtjes: CN-598064-08-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit Nr.20, date 30.7.2014 ku eshte
vendosur:1. Te miratoje emerimin ne pozicionin e Administratorit Lokal per drejtimin e
punimeve minerale te Projektit te hapjes se thellesise, pusi nr.9, te Minieres se Kromit
Bulqize, Z. Liu JUNBO. 2. Te miratoje emerimin ne pozicionin e Drejtuesit Teknik per
drejtimin e punimeve minerale te Projektit te hapjes se thellesise, pusi nr.9, te Minieres se
Kromit Bulqize, Z. Li YUNHAI. 3. Te miratoje kufizimet e kompetencave Z. Liu JUNBO
dhe Z. Li YUNHAI deri ne nivelin e pergjegjesive dhe te drejtave qe rrjedhin dhe lidhen
me administrimin dhe drejtimin teknik te punimeve minerare te Projektit te hapjes se
thellesise, Pusi nr. 9, te Minieres se Kromit Bulqize (nga Niveli 5 (+420 m) deri ne Nivelin
21 (-180 m) dhe te gjitha transaksionet/operacionet monetare brenda kompetencave te tyre
do te miratohen paraprakisht nga Administratori i Pergjithshem i Shoqerise. Z. Liu
JUNBO, ne cilesine e Administratorit Lokal per Projektin, dhe Z.Li Yunhai ne cilesine e
Drejtuesit Teknik te Projektit do te jene personalisht pergjegjes per permbushjen,
mbikqyrjen e te gjitha rregulloreve dhe legjislacionit te zbatueshem qe lidhet me sigurine
ne pune, punonjesit, mjedisin dhe cdo pergjegjesi potenciale qe lidhet me
Projektin/punimet e mesiperme minerare ne perputhje me legjislacionin ne fuqi. 4. Te
miratoje riperteritjen e afateve te Administratoreve Lokale.
Koment ishte
("Depoztimin e vendimit te ortakut te etem date 31.07.2009 per
ndryshimin e nenit 7 te Statutit te shoqerise,s eksionin 7.4, 7.6. Ne ceshtjen me CN426724-07-10 vihet shenimi: Depozitimi i vendimit date 28.07.2010 emerohet eksperti
kontabel z. Agim Qanani per emerimin e ekspertit kontabel i rregjistruar per hartimin e
raportit te zmadhimit te kapitalit.")
u be
("Depoztimin e vendimit te ortakut
te etem date 31.07.2009 per ndryshimin e nenit 7 te Statutit te shoqerise,s eksionin
7.4, 7.6. Ne ceshtjen me CN-426724-07-10 vihet shenimi: Depozitimi i vendimit date
28.07.2010 emerohet eksperti kontabel z. Agim Qanani per emerimin e ekspertit
kontabel i rregjistruar per hartimin e raportit te zmadhimit te kapitalit.Drejtues
Teknik per drejtimin e punimeve minerare te projektit te hapjes se thellesise, Pusi nr
9 emerihet Z. Li Yunhai, per nje afat 2-vjeçare nga data 30-07-2014. ")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Liu Junbo")
Ne daten "30/07/2016

Nga data "30/07/2014
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Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
Kohëzgjatja ishte
("30/04/2014")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
Kohëzgjatja ishte
("30/04/2014")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
Kohëzgjatja ishte
("01/07/2014")

("Hasan Dervishi")
u be
("30/01/2015")
("Telat Haxhiu")
u be
("30/01/2015")
("Edmond Xhafa")
u be
("01/07/2015")

,
,
,

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
22/09/2014

Numri i ceshtjes: CN-636894-09-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit nr.23, datë 11.09.2014, të ortakut të
vetëm të shoqërisë, ku është vendosur: Pranimi i dorëheqjes së Z.Hasan Dervishi nga
pozicioni i administratorit lokal të shoqërisë për uzinën e ferrokromit Burrel dhe emërimin
në vend të tij të Z.Kristo Rodi.Depozitimi i vendimit datë 11.09.2014, të asamblesë së
përgjithshme të shoqërisë “ACR Holding”, ku është vendosur:Pranimi i dorëheqjes së
Z.Hasan Dervishi, nga pozicioni i administratorit lokal të shoqërisë dhe emërimin në vend
të tij te Z.Kristo Rodi, për një afat 2 (dy) mujor.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Kristo Rodi")
Ne daten "10/11/2014
eshte larguar administratori:
("Hasan Dervishi")

Nga data "11/09/2014

Lista e Dokumenteve:
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
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
02/02/2015

Numri i ceshtjes: CN-837742-01-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem te shoqerise
“Albchrome” sh. p.k, date 29.01.2015 ku eshte vendosur : Te pranoje doreheqjen e
z.Mirgen Dobruna nga pozicioni i administratorit. Te emeroje z.Erjon Duraj ne pozicionin
e administratorit lokal te Uzines se Ferrokromit Elbasan. Depozitimi i vendimit te
shoqerise “ACR HOLDING” S.r.l, date 29.01.2015 ku eshte vendosur : Te pranoje
doreheqjen e z.Mirgen Dobruna nga pozicioni i administratorit. Te emeroje z.Erjon Duraj
ne pozicionin e administratorit lokal te Uzines se Ferrokromit Elbasan.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
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eshte shtuar administratori:
Ne daten "27/07/2015
eshte larguar administratori:

("Erjon Duraj")

Nga data "28/01/2015

("Mirgen Dobruna")

Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
09/02/2015

Numri i ceshtjes: CN-852937-02-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të ortakut të vetëm të shoqërisë
“Albchrome” sh. p.k, dt. 04.02.2015 ku është vendosur : Të pranojë dorëheqjen e z.Kristo
Rodi nga pozicioni i administratorit. Të emërojë z.Klodian Gllava në pozicionin e
administratorit lokal të Uzinës së Ferrokromit Burrel (për një afat 6 mujor nga
dt.03.02.2015 deri në dt.02.08.2015). Depozitimi i vendimit të shoqërisë “ACR
HOLDING” S.r.l, dt. 04.02.2015, ku është vendosur : Të pranojë dorëheqjen e z.Kristo
Rodi nga pozicioni i administratorit. Të emërojë z.Klodian Gllava në pozicionin e
administratorit lokal të Uzinës së Ferrokromit Burrel.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Klodian Gllava")
"03/02/2015
Ne daten "02/08/2015
eshte larguar administratori:
("Kristo Rodi")

Nga data

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)
31/03/2015

Numri i ceshtjes: CN-972368-03-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të Ortakut të Vetëm të shoqërisë
“Albchrome” sh. p.k, nr. 30, dt. 23.03.2015, ku është vendosur: Zgjatja e mandatit të z.
Telat Haxhiu, në pozicionin e administratorit lokal të Impiantit të Seleksionimit të Kromit
Klos (për një afat 6 mujor nga dt.01.02.2015 deri në dt. 30.07.2015). Saktësim i Kodit
ekonomik (NVE).
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Telat Haxhiu")
Nga Data ishte
("30/10/2013")
u be
("01/02/2015")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Telat Haxhiu")
Kohëzgjatja ishte
("30/01/2015")
u be
("30/07/2015")
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,
,

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
09/06/2015

Numri i ceshtjes: CN-084104-06-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: VITI 2011
Lista e Dokumenteve:
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Dokumenti i autorizimit
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

02/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-125944-07-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 26.06.2015, te asamblese se
pergjithshme, ku eshte vendosur, zgjatja e mandatit per z. Edmond Xhafa, i emeruar ne
pozicionin e administratorit lokal te shoqerise per Minieren e Kromit Bulqize, per nje afat
1 vjeçar (nga 01.07.2015 deri ne 30.06.2016).
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Edmond Xhafa")
Nga Data ishte
("01/07/2013")
u be
("01/07/2015")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Edmond Xhafa")
Kohëzgjatja ishte
("01/07/2015")
u be
("30/06/2016")

,
,

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
03/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-130595-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare të vitit 2014.
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
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Bilanci Kontabël
Raport Auditimi
30/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-179884-07-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit nr.37, date 27.7.2015, ku eshte
vendosur: Riemerimi i administratoreve.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Erjon Duraj")
, Nga
Data ishte
("28/01/2015")
u be
("27/07/2015")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Erjon Duraj")
,
Kohëzgjatja ishte
("27/07/2015")
u be
("26/07/2016")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Telat Haxhiu")
,
Nga Data ishte
("01/02/2015")
u be
("30/07/2015")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Telat Haxhiu")
,
Kohëzgjatja ishte
("30/07/2015")
u be
("29/01/2016")
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

06/08/2015

Numri i ceshtjes: CN-193872-08-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimeve, date 03.08.2015 dhe date 31.07.2015
ku eshte vendosur per ndryshim objekti dhe ndryshim administratoresh. Pranimi i
doreheqjes se Liu Junbo dhe emerimi i Ruzhdi Domi dhe He Min.
Objekti ishte
("Shoqëria do të nxjerrë kromite në minierat e kromit në Bulqizë,
Prrenjas (Librazhdë) dhe Pojska (Progradec), të riaktivizojë, seleksionojë, përpunojë dhe
pasurojë kromitet në Impiantet e Pasurimit dhe Seleksionimit të kromit në Bulqizë dhe
Klos, dhe të prodhojë Ferro-Krom në Uzinat e Ferrokromit Elbasan dhe Burrel, duke
përdorur know how dhe minierat, impiantet dhe uzinat/fabrikat e Ortakut.Shoqëria do të
zhvillojë edhe këto aktivitete: rehabilitimin, modernizimin, financimin, administrimin dhe
shfrytëzimin e minierave, impianteve dhe uzinave/fabrikave. Në çdo rast aktivitetet do të
kryhen në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi.Shoqëria mund të ndërmarrë, pa u
kufizuar, veprime si:blerjen, shitjen, shkëmbimin dhe drejtimin e fabrikave, komplekseve
industriale, eksplorimin e makinerive dhe impianteve, transportimin dhe tregtimin e
burimeve të energjisë elektrike dhe të materialeve energjitike dhe të derivative të tyre
brenda kufizimeve të parashikuara nga ligji;importin dhe eksportin e produkteve
përfundimtare që lidhen me prodhimin metalurgjik dhe të minierave;blerjen, shitjen,
shkëmbimin dhe pjesëmarrjen në shoqëri apo në degët e tyre, të japin e të marrin me qera
dhe huapërdorje të pasurive industriale, urbane e rurale duke përfshirë vendosjen e
pasurive të paluajtshme në pronësi të Shoqërisë për ndërtimin e ndërtesave.çdo lloj
aktiviteti tjetër që lidhet me pasuri të luajtshme e të paluajtshme, veprime bankare dhe
financiare të cfarëdo lloji dhe natyre, duke përfshirë krijimin e filialeve, degëve, agjensive
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dhe depozitave të mbajtura nga administratorët të nevojshme ose të dobishme për arritjen
e objektivit të Shoqërisë, si dhe të marrë pjesë (në mënyrë direkte apo indirekte) në çfarëdo
shoqëri tjetër të huaj me objekt të ngjashëm apo të lidhur më objektin e përmendur më
sipër;të financojë dhe të lërë garanci, ose të hipotekojë në favor të ndonjë banke apo
instituti kreditimi për llogari të tij apo të shoqërive të tjera që lidhen me Shoqërinë;si dhe
çdo veprimtari tjetër ekonomike që do të konsiderohet e nevojshme dhe e dobishme për
realizimin e qëllimit të Shoqërisë e që nuk bie ndesh me legjislacionin shqiptar në
fuqi.Shoqëria mund të ushtrojë aktivitetin e saj si në Shqipëri ashtu edhe jashtë
saj.Shoqëria mund të ushtrojë gjithashtu importimin dhe përdorimin e materialeve
eksplozive të llojeve të ndryshme për përdorim civil dhe importimin dhe përdorimin e fitilit
zjarrpërcjellës apo kapsollave elektrike dhe jo elektrike për përdorim civil. ")
u be
("Shoqeria do te nxjerre kromite ne minierat e kromit ne Bulqize, Prrenjas
(Librazhde) dhe Pojska (Progradec), te riaktivizoje, seleksionoje, perpunoje dhe
pasuroje kromitet ne Impiantet e Pasurimit dhe Seleksionimit te kromit ne Bulqize
dhe Klos, dhe te prodhoje Ferro-Krom ne Uzinat e Ferrokromit Elbasan dhe Burrel,
duke perdorur knoe hoe dhe minierat, impiantet dhe uzinat/fabrikat e Ortakut.
Shoqeria do te zhvilloje edhe keto aktivitete: rehabilitimin, modernizimin,
financimin, administrimin dhe shfrytezimin e minierave, impianteve dhe
uzinave/fabrikave. Ne cdo rast aktivitetet do te kryhen ne perputhje me legjislacionin
shqiptar ne fuqi. Shoqeria mund te marre, pa u kufizuar, veprime si: a. blerjen,
shitje, shkembimin dhe drejtimin e fabrikave, komplekseve industrial, eksplorimin e
makinerive dhe impianteve, transportimin dhe tregtimin e burimeve te energjise
elektrike dhe te materialeve energjitike dhe te derivative te tyre brenda kufizimeve te
parashikuara nga ligji; b. importin dhe eksportin e produkteve perfundimtare qe
lidhen me prodhimin metalurgjik dhe te minierave; c. instalimin, pajisjen me
laboratore per testimin e mineraleve te ndryshem dhe kryerjen e cdo lloje analize
kimiko-laboratorike te mineraleve te ndryshme dhe lendeve industriale; d. blerjen,
shitjen, shkembimin dhe pjesemarrjen ne shoqeri apo ne deget e tyre, te japin e te
marrin me qera dhe huaperdorje te pasurive industriale, urbane e rurale duke
perfshire vendosjen e pasurive te paluajtshme ne pronesi te Shoqerise per ndertimin
e ndertesave. e. cdo lloj aktiviteti tjeter qe lidhet me pasuri te luajtshme e te
paluajtshme, veprime bankare dhe financiare te cfaredo lloji dhe natyre, duke
perfshire krijimin e filialeve, degeve, agjensive dhe depozitave te mbajtura nga
administratoret te nevojshme ose te dobishme per arritjen e objektivit te Shoqerise, si
dhe te marre pjese (ne menyre direkte apo indirekte) ne cfaredo shoqeri tjeter te huaj
me objekt te ngjashem apo te lidhur me objektin e permendur me siper; f. te
financoje dhe te lere garanci, ose te hipotekoje ne favor te ndonje banke apo institute
kreditimi per llogari te tij apo te shoqerive te tjera qe lidhen me Shoqerine; g. si dhe
cdo veprimtari tjeter ekonomike qe do te konsiderohet e nevojshme dhe e dobishme
per realizimin e qellimit te Shoqerise e qe nuk bie ndesh me legjislacionin shqiptar ne
fuqi. Shoqeria mund te ushtroje aktivitetin e saj si ne Shqiperi ashtu edhe jashte saj.
Shoqeria mund te ushtroje gjithashtu importimin dhe perdorimin e materialeve
eksplozive te llojeve te ndryshme per perdorim civil dhe importimin dhe perdorimin
e fitilit zjarrpercjelles apo kapsollave elektrike dhe jo elektrike per perdorim civil. ")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
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eshte shtuar administratori:
Ne daten "30/01/2016
eshte shtuar administratori:
Ne daten "02/11/2015
eshte larguar administratori:

("He Min")
("Ruzhdi Domi")

Nga data "31/07/2015
Nga data "03/08/2015

("Liu Junbo")

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
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
07/09/2015

Numri i ceshtjes: CN-230902-08-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit date 11.08.2015, te asamblese se
pergjithshme te ortakeve te shoqerise, ku eshte vendosur:1.Miratimi i zvogelimit te
kapitalit te shoqerise. 2.Emerimin e auditoreve te jashtem Dega e shoqerise Ernst &
Young-Eksperte Kontabel te Autorizuar per hartimin e raportit per zvogelimin e kapitalit te
shoqerise.Depozitim i vendimit date 18.08.2015, te asamblese se pergjithshme te ortakeve,
ku eshte vendosur:1.Miratimi i raportit te ekspertit ne lidhje me zvogelimin e kapitalit te
shoqerise. 2.Zvogelimin e kapitalit te shoqerise. 3.Depozitim i raportit te audituesit te
pavaruar, date 17.08.2015.
Vlera e Kapitalit ishte
"6.847.000.000,00"
u be
"3.765.850,00"
Vlera e Aksionit ishte
"100.000,00"
u be
"55,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
Kane ndryshuar te dhenat per
("ACR Holding")
, Vlera e Kontributit
ishte
("68.470,00")
u be
("3.765.850,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("ACR Holding")
, Numri i aksioneve
ishte
("6.847.000.000,00")
u be
("68.470,00")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("He Min")
, Koment
ishte
("(Administrator lokal per drejtimin e punimeve minerare te Projektit
te hapjes se thellesise, pusi nr. 9, te Minieres se Kromit Bulqize).")
u be
("Administrator lokal per drejtimin e punimeve minerare te Projektit te hapjes se
thellesise, pusi nr. 9, te Minieres se Kromit Bulqize")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Akti i ekspertimit te ekspertit vleresues te licensuar per pagesen e kapitalit ne natyre
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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20/10/2015

Numri i ceshtjes: CN-362460-10-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit Nr.44, date 13.10.2015, ku eshte
vendosur: Pranimi i doreheqjes se Z. Ruzhdi Domi nga porzicioni i Administratorit Lokal
te Shqperise per Uzinen e Ferrkromit Burrel dhe emerimin e tij te Z. Arben Mani. Pranimin
e doreheqjes se Z. Li Yuhai nga pozicioni i Drejtuesit Teknik per punimet minerare te
Projektit te hapjes se thellesise, pusi nr.9, te Minieres se Kromit Bulqize dhe emerimin ne
vend te tij te Z. Zhao Zhenpan.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Arben Mani")
Ne daten "11/04/2016
eshte larguar administratori:
("Ruzhdi Domi")

Nga data "12/10/2015

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te drejtuesit teknik:
eshte shtuar anetari:
("Zhao Zhenpan")
Nga data "12/10/2015
Ne daten "30/01/2016
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
29/10/2015

Numri i ceshtjes: CN-383166-10-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem te shoqerise, date:
28.10.2015, ne te cilin eshte vendosur: Hapja e nje adrese dytesore. Emerimi i z. Tahir
Osmani ne cilesine e administratorit te shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Diber;
MAT;
KLOS;
;
SHENGJUN;
Rruga Shengjun, km 8, Traverbanku Shengjun;
"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Tahir Osmani")
"28/10/2015
Ne daten "27/10/2016

Nga data

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te drejtuesit teknik:
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Zhao Zhenpan")
, Koment
ishte
("Drejtues Teknik per punimet minerare te Projektit te hapjes se
thellësise pusi nr.9, të Minieres se Kromot Bulqize( nga Niveli 5(+420 m), deri ne Nivelin
21(- 180 m) (Projekti) Z.Zhao Zhenpan, se bashku me Z.He Min, do te jene pergjegjes
per projektin.")
u be
("Drejtues Teknik per punimet minerare te Projektit
te hapjes se thellësise pusi nr.9, të Minieres se Kromot Bulqize( nga Niveli 5(+420 m),
deri ne Nivelin 21(- 180 m) (Projekti) Z.Zhao Zhenpan, se bashku me Z.He Min, do te
36

jene pergjegjes per projektin.")
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
27/11/2015

Numri i ceshtjes: CN-436066-11-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem te shoqerise “
Albchrome ” sh.p.k, date 23.11.2015 ku eshte vendosur : Te pranoje doreheqjen e z.
Klodian Gllava nga pozicioni i administratorit. Te emeroje z. Arben Mani ne pozicionin e
administratorit.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte larguar administratori:
("Klodian Gllava")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("He Min")
, Koment
ishte
("Administrator lokal per drejtimin e punimeve minerare te Projektit
te hapjes se thellesise, pusi nr. 9, te Minieres se Kromit Bulqize")
u be
("Administrator lokal per drejtimin e punimeve minerare te Projektit te hapjes se
thellesise, pusi nr. 9, te Minieres se Kromit Bulqiz")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Arben Mani")
,
Competence ishte
("Administrator lokal")
u be
("Te kryeje
opracione tregtare dhe transaksione te administrimit te zakonshem per llogari te
shoqerise per blerjen e te gjitha te mirave, materialeve dhe sherbimeve te nevojshme dhe
thelbesore per aktivitetin, veprimtarine ne minieren, impiantin apo uzinen/fabriken, nen
ngarkim, deri ne nje vlere monetare prej 200.000 (dyqind mije) leke. Te gjitha
transaksionet dhe operacionet e nevojshme per administrimin e zakonshem te minieres
dhe uzines/fabrikes nen ngarkim qe tejkalojne vleren monetare prej 200.000 (dyqind
mije) leke duhet te miratohet paraprakisht me shkrim nga administrator i pergjithshem.
")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te drejtuesit teknik:
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Zhao Zhenpan")
, Koment
ishte
("Drejtues Teknik per punimet minerare te Projektit te hapjes se
thellësise pusi nr.9, të Minieres se Kromot Bulqize( nga Niveli 5(+420 m), deri ne Nivelin
21(- 180 m) (Projekti) Z.Zhao Zhenpan, se bashku me Z.He Min, do te jene pergjegjes
per projektin.")
u be
("Drejtues Teknik per punimet minerare te Projektit
te hapjes se thellësise pusi nr.9, të Minieres se Kromit Bulqize( nga Niveli 5(+420 m),
deri ne Nivelin 21(- 180 m) (Projekti) Z.Zhao Zhenpan, se bashku me Z.He Min, do te
jene pergjegjes per projektin. ")
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
09/02/2016

Numri i ceshtjes: CN-544504-02-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim I Vendimit te Ortakut Nr.51 Dt. 05.02.2016 per
ndryshimin e adreses kryesore te Shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia Bashkiake nr.2, Rruga Dervish Hima, Pallati Ambasador 3, Kati 1,
Apartamenti 3;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga
"Budi", nr.2, pallati Classic Construction, kati 2-të;
"
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

11/04/2016

Numri i ceshtjes: CN-638059-04-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem, date 06.04.2016 ku
eshte vendosur: Riemerimi i administratorit te shoqerise Z.He Min, Z.Telat Haxhiu dhe
Z.Arben Mani. Riemerimi i drejtuesit teknik te shoqerise Z.Zhao Zhenpan per punimet
minerare te projektit te hapjes se thellesise , pusi Nr.9, te minieres se kromit Bulqize.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Arben Mani")
, Nga
Data ishte
("12/10/2015")
u be
("11/04/2016")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Arben Mani")
,
Kohëzgjatja ishte
("11/04/2016")
u be
("31/01/2017")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("He Min")
, Nga
Data ishte
("31/07/2015")
u be
("30/01/2016")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("He Min")
,
Kohëzgjatja ishte
("30/01/2016")
u be
("31/12/2016")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Telat Haxhiu")
,
Nga Data ishte
("30/07/2015")
u be
("29/01/2016")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Telat Haxhiu")
,
Kohëzgjatja ishte
("29/01/2016")
u be
("31/01/2017")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te drejtuesit teknik:
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Zhao Zhenpan")
Data ishte
("12/10/2015")
u be
("30/01/2016")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Zhao Zhenpan")

, Nga
,
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Kohëzgjatja ishte

("30/01/2016")

u be

("31/12/2016")

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
31/05/2016

Numri i ceshtjes: CN-687053-05-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim I Marreveshje Kolaterali Financiar dhe / ose barre
Siguruese mbi Kuotat dt . 20.04.2016 Nr. 1779 Rep dhe Nr. 1022 Kol. Depozitim I
Marreveshjes se Pengut dt. 20.04.2016 Nr. 1780 Kol dhe Nr. 1023 Rep.
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

31/05/2016

Numri i ceshtjes: CN-726885-05-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: DEPOZITIM I BILANCIT VJETOR PER VITIN
FINANCIAR 2012
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Mandati i Pageses
Dokumenti i autorizimit
Akti i Pageses e kundravajtjes administrative (nëse ka)
Bilanci Kontabël

09/06/2016

Numri i ceshtjes: CN-743332-06-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i urdhrit Nr.814 Prot, Nr. 715 Dosje, datë
07.06.2016, protokolluar nga QKB me Nr.2472 datë 07.06.2016, lëshuar nga Përmbarues
Gjyqësor Privat “Altin Vako” drejtuar QKB, ku është urdhëruar: Vendosjen e masës së
sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga debitori, shoqëria
“Albchrome ” sh.a, me NIPT K11613001M.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

23/06/2016

Numri i ceshtjes: CN-764285-06-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 20.06.2016, ku eshte vendosur:
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Miratimi i ndryshimit te kufizimeve ne kompetencat e administratorve lokal te shoqerise
ne lidhje me vleren monetare te transaksioneve duke rritur limitin e vleres monetare nga
200.000 ne 400.000 leke, duke pasqyruar kete ndryshim ne Statutin e shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Edmond Xhafa")
,
Competence ishte
("Administratori Lokal ka të drejtën të kryejë operacione
tregtare dhe transaksione të administrimit të zakonshëm për llogari të Shoqërisë për
blerjen e të gjitha të mirave, materialeve dhe shërbimeve të nevojshme dhe thelbësore
për aktivitetin, veprimtarinë në minierën, impiantin apo uzinën/fabrikën nën ngarkim,
deri në një vlerë monetare prej 200.000 (dyqind mije) Leke. Të gjitha transaksionet dhe
operacionet e nevojshme për administrimin e zakonshëm të minierës, impiantit dhe
uzinës/fabrikës nën ngarkim që tejkalojnë vlerën monetare prej 200.000 (dyqind mije)
Lekë, duhet të miratohen paraprakisht me shkrim nga Administratori i Përgjithshëm.")
u be
("Administratori Lokal ka të drejtën të kryejë operacione tregtare dhe
transaksione të administrimit të zakonshëm për llogari të Shoqërisë për blerjen e të
gjitha të mirave, materialeve dhe shërbimeve të nevojshme dhe thelbësore për aktivitetin,
veprimtarinë në minierën, impiantin apo uzinën/fabrikën nën ngarkim, deri në një vlerë
monetare prej 400.000 (katerqind mije) Leke. Të gjitha transaksionet dhe operacionet e
nevojshme për administrimin e zakonshëm të minierës, impiantit dhe uzinës/fabrikës
nën ngarkim që tejkalojnë vlerën monetare prej 400.000 (katerqind mije) Lekë, duhet të
miratohen paraprakisht me shkrim nga Administratori i Përgjithshëm.")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Telat Haxhiu")
,
Competence ishte
("Administrator Lokal te Impiantit te Seleksionimit te
Kromit Klos. Administratori Lokal ka të drejtën të kryejë operacione tregtare dhe
transaksione të administrimit të zakonshëm për llogari të Shoqërisë për blerjen e të
gjitha të mirave, materialeve dhe shërbimeve të nevojshme dhe thelbësore për aktivitetin,
veprimtarinë në minierën, impiantin apo uzinën/fabrikën nën ngarkim, deri në një vlerë
monetare prej 200.000 (dyqind mije) Leke. Të gjitha transaksionet dhe operacionet e
nevojshme për administrimin e zakonshëm të minierës, impiantit dhe uzinës/fabrikës
nën ngarkim që tejkalojnë vlerën monetare prej 200.000 (dyqind mije) Lekë, duhet të
miratohen paraprakisht me shkrim nga Administratori i Përgjithshëm.")
u be
("Administrator Lokal te Impiantit te Seleksionimit te Kromit Klos. Administratori Lokal
ka të drejtën të kryejë operacione tregtare dhe transaksione të administrimit të
zakonshëm për llogari të Shoqërisë për blerjen e të gjitha të mirave, materialeve dhe
shërbimeve të nevojshme dhe thelbësore për aktivitetin, veprimtarinë në minierën,
impiantin apo uzinën/fabrikën nën ngarkim, deri në një vlerë monetare prej 400.000
(katerqind mije) Leke. Të gjitha transaksionet dhe operacionet e nevojshme për
administrimin e zakonshëm të minierës, impiantit dhe uzinës/fabrikës nën ngarkim që
tejkalojnë vlerën monetare prej 400.000 (katerqind mije) Lekë, duhet të miratohen
paraprakisht me shkrim nga Administratori i Përgjithshëm.")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Erjon Duraj")
,
Competence ishte
("Administrator Lokal i Uzines se Ferrokromit Elbasan,
ka të drejtën të kryejë operacione tregtare dhe transaksione të administrimit të
zakonshëm për llogari të Shoqërisë për blerjen e të gjitha të mirave, materialeve dhe
shërbimeve të nevojshme dhe thelbësore për aktivitetin, veprimtarinë në minierën,
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impiantin apo uzinën/fabrikën nën ngarkim, deri në një vlerë monetare prej 200.000
(dyqind mije) Leke. Të gjitha transaksionet dhe operacionet e nevojshme për
administrimin e zakonshëm të minierës, impiantit dhe uzinës/fabrikës nën ngarkim që
tejkalojnë vlerën monetare prej 200.000 (dyqind mije) Lekë, duhet të miratohen
paraprakisht me shkrim nga Administratori i Përgjithshëm.")
u be
("Administrator Lokal i Uzines se Ferrokromit Elbasan, ka të drejtën të kryejë
operacione tregtare dhe transaksione të administrimit të zakonshëm për llogari të
Shoqërisë për blerjen e të gjitha të mirave, materialeve dhe shërbimeve të nevojshme dhe
thelbësore për aktivitetin, veprimtarinë në minierën, impiantin apo uzinën/fabrikën nën
ngarkim, deri në një vlerë monetare prej 400.000 (katerqind mije) Leke. Të gjitha
transaksionet dhe operacionet e nevojshme për administrimin e zakonshëm të minierës,
impiantit dhe uzinës/fabrikës nën ngarkim që tejkalojnë vlerën monetare prej 400.000
(katerqind mije) Lekë, duhet të miratohen paraprakisht me shkrim nga Administratori i
Përgjithshëm.")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Arben Mani")
,
Competence ishte
("Te kryeje opracione tregtare dhe transaksione te
administrimit te zakonshem per llogari te shoqerise per blerjen e te gjitha te mirave,
materialeve dhe sherbimeve te nevojshme dhe thelbesore per aktivitetin, veprimtarine ne
minieren, impiantin apo uzinen/fabriken, nen ngarkim, deri ne nje vlere monetare prej
200.000 (dyqind mije) leke. Te gjitha transaksionet dhe operacionet e nevojshme per
administrimin e zakonshem te minieres dhe uzines/fabrikes nen ngarkim qe tejkalojne
vleren monetare prej 200.000 (dyqind mije) leke duhet te miratohet paraprakisht me
shkrim nga administrator i pergjithshem. ")
u be
("Te kryeje opracione
tregtare dhe transaksione te administrimit te zakonshem per llogari te shoqerise per
blerjen e te gjitha te mirave, materialeve dhe sherbimeve te nevojshme dhe thelbesore
per aktivitetin, veprimtarine ne minieren, impiantin apo uzinen/fabriken, nen ngarkim,
deri ne nje vlere monetare prej 400.000 (katerqind mije) leke. Te gjitha transaksionet
dhe operacionet e nevojshme per administrimin e zakonshem te minieres dhe
uzines/fabrikes nen ngarkim qe tejkalojne vleren monetare prej 400.000 (katerqind mije)
leke duhet te miratohet paraprakisht me shkrim nga administrator i pergjithshem. ")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("He Min")
,
Competence ishte
("Administrator lokal per drejtimin e punimeve minerare
te Projektit te hapjes se thellesise, pusi nr. 9, te Minieres se Kromit Bulqize, ka të drejtën
të kryejë operacione tregtare dhe transaksione të administrimit të zakonshëm për llogari
të Shoqërisë për blerjen e të gjitha të mirave, materialeve dhe shërbimeve të nevojshme
dhe thelbësore për aktivitetin, veprimtarinë në minierën, impiantin apo uzinën/fabrikën
nën ngarkim, deri në një vlerë monetare prej 200.000 (dyqind mije) Leke. Të gjitha
transaksionet dhe operacionet e nevojshme për administrimin e zakonshëm të minierës,
impiantit dhe uzinës/fabrikës nën ngarkim që tejkalojnë vlerën monetare prej 200.000
(dyqind mije) Lekë, duhet të miratohen paraprakisht me shkrim nga Administratori i
Përgjithshëm.")
u be
("Administrator lokal per drejtimin e punimeve
minerare te Projektit te hapjes se thellesise, pusi nr. 9, te Minieres se Kromit Bulqize, ka
të drejtën të kryejë operacione tregtare dhe transaksione të administrimit të zakonshëm
për llogari të Shoqërisë për blerjen e të gjitha të mirave, materialeve dhe shërbimeve të
nevojshme dhe thelbësore për aktivitetin, veprimtarinë në minierën, impiantin apo
uzinën/fabrikën nën ngarkim, deri në një vlerë monetare prej 400.000 (katerqind mije)
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Leke. Të gjitha transaksionet dhe operacionet e nevojshme për administrimin e
zakonshëm të minierës, impiantit dhe uzinës/fabrikës nën ngarkim që tejkalojnë vlerën
monetare prej 400.000 (katerqind mije) Lekë, duhet të miratohen paraprakisht me
shkrim nga Administratori i Përgjithshëm.")
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)
06/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-793993-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare per vitin 2010
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve

19/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-827267-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Raport Auditimi
Mandati i Pageses
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues

26/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-843856-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2015.
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

02/08/2016

Numri i ceshtjes: CN-863087-08-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
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Arsyet e hapjes se ceshtjes: Bilanci 2009
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Raport Auditimi
09/08/2016

Numri i ceshtjes: CN-873075-08-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)

26/08/2016

Numri i ceshtjes: CN-898927-08-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 22.08.2016 ku eshte
vendosur:Zgjatjen e mandatit per administratoret lokal dhe drejtuesit teknik te shoqerise,
Z.Edmond Xhafa, per nje afat 1 vjecar dhe Z.Erjon Duraj, per nje afat 3 mujor.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Edmond Xhafa")
,
Kohëzgjatja ishte
("30/06/2016")
u be
("30/06/2017")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Erjon Duraj")
,
Kohëzgjatja ishte
("26/07/2016")
u be
("27/10/2016")
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

28/09/2016

Numri i ceshtjes: CN-952578-09-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit date 26.09.2016, te ortakut te vetem te
shoqerise, ku eshte vendosur: Pranimin e doreheqjes se administratorit z.Arben Mani nga
pozicioni i administratorit te shoqereise dhe emerimin ne vend te tij te z.Kristo Rodi per
nje afat 6 (gjashte) mujor.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Kristo Rodi")
Ne daten "22/03/2017
eshte larguar administratori:
("Arben Mani")

Nga data "23/09/2016

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
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paguar)
04/11/2016

Numri i ceshtjes: CN-011988-10-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 27.10.2016, ku eshte vendosur:
Miratimi i riemerimit te Z.Erjon Duraj dhe Z.Tahir Osmani si administrator te shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Erjon Duraj")
, Nga
Data ishte
("27/07/2015")
u be
("27/10/2016")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Erjon Duraj")
,
Kohëzgjatja ishte
("27/10/2016")
u be
("27/01/2017")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Tahir Osmani")
,
Nga Data ishte
("28/10/2015")
u be
("27/10/2016")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Tahir Osmani")
,
Kohëzgjatja ishte
("27/10/2016")
u be
("26/10/2017")
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

09/12/2016

Numri i ceshtjes: CN-050902-11-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te shoqerise “ALBCHROME
HOLDING”, date 11.11.2016 ku eshte vendosur:Miratimin e blerjes te te gjitha (100)
kuotave te cilat perfaqesojne 100% te kapitalit te shoqerise Albchrome, te zoteruara nga
shoqeria “ACR Holding”.Depozitimi i Vendimit Per Percaktimin e objektit te sekuestros
Nr.715 Prot, Nr. 1777 Dosje, datë 07.12.2016, protokolluar nga QKB me Nr.10763 datë
09.12.2016, lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Privat “Altin Vako” drejtuar QKB, ku është
urdhëruar:Te vazhdoje dhe percaktoj veprimet e metejshme permbarimore vetem mbi keto
objekte te sekuestros konservative.Te liroj nga sekuestro konservative te gjitha aksionet e
zoteruara nga debitori: a) Shoqeria “Albchrome” sh.p.k., me NIPT-K11613001M te
bllokuara me ane te shkreses Nr.814 Prot, datë 07.06.2016 te permbaruesit
gjyqesor.Depozitimi i kontrates se shitjes se kuotave date 22.11.2016.Depozitimi i
vendimit te shoqerise “ACR Holding” date 11.11.2016 ku eshte vendosur:Miratimin e
shitjes se 100% te kuotave ne favor te shoqerise “ALBCHROME HOLDING”.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
eshte shtuar ortaku:
("ALBCHROME HOLDING")
aksioneve "68.470,00
Perqindja ne kapital "100,00
"3.765.850,00
eshte larguar ortaku:
("ACR Holding")

Numri i
Kontributi ne para

Lista e Dokumenteve:
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Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Transferim i kuotave te kapitalit
Dokumenti i autorizimit
15/12/2016

Numri i ceshtjes: CN-068727-12-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vedimit te asambles se shoqerise, date:
12.12.2016, ne te cilin eshte vendosur: Miratimi i statutit te ndryshuar te shoqerise.
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)
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

05/01/2017

Numri i ceshtjes: CN-093903-01-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit Nr.68, date 22.12.2016, ku eshte
vendosur emerimi i shoqerise "Dega ne Shqiperi e Shoqerise ERNST & YOUNG EKSPERTE KONTABEL TE AUTORIZUAR" me license Nr.112, date 20.12.2006, si
eksperte kontabel e shoqerise per auditimin e pasqyrave financiare per vitin ushtrimor 2016
(01.01.2016-31.12.2016).
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:
eshte shtuar eksperti kontabel:
("Dega ne Shqiperi e Shoqerise ERNST &
YOUNG - EKSPERTE KONTABEL TE AUTORIZUAR")
Nga data
"01/01/2016
Ne daten "31/12/2016
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)

06/02/2017

Numri i ceshtjes: CN-142852-02-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit Nr.70.,datë 03.02.2017 të ortakut të
vetëm të shoqërisë , ku është vendosur: Zgjatjen e mandatit per administratoret lokal, Z. He
Min per nje afat 6 mujor, Z.Erjon Duraj per nje afat 1 mujor, Z. Telat Haxhiu per nje afat 1
vjecar dhe drejtuesin teknik te shoqerise Z. Zhao Zhenpan per nje afat 6 mujor.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Erjon Duraj")

, Nga
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Data ishte
("27/10/2016")
u be
("03/02/2017")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Erjon Duraj")
,
Kohëzgjatja ishte
("27/01/2017")
u be
("28/02/2017")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Telat Haxhiu")
,
Nga Data ishte
("29/01/2016")
u be
("03/02/2017")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Telat Haxhiu")
,
Kohëzgjatja ishte
("31/01/2017")
u be
("30/01/2018")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("He Min")
, Nga
Data ishte
("30/01/2016")
u be
("03/02/2017")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("He Min")
,
Kohëzgjatja ishte
("31/12/2016")
u be
("30/06/2017")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te drejtuesit teknik:
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Zhao Zhenpan")
, Nga
Data ishte
("30/01/2016")
u be
("03/02/2017")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Zhao Zhenpan")
,
Kohëzgjatja ishte
("31/12/2016")
u be
("30/06/2017")
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)
10/02/2017

Numri i ceshtjes: CN-150453-02-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i marreveshjes se kolateralit financiar dhe/ose barre
siguruese mbi kuotat Nr.439 Rep. Nr.199 Kol., date 27.01.2017, lidhur midis shoqerise
"Albchrome" sh.p.k, barredhenesve shoqerise "Albchrome Holding" sh.p.k, dhe
barremarresve Raiffeisen Bank sh.a dhe Societe Generale Albania sh.a.
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

24/02/2017

Numri i ceshtjes: CN-170382-02-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi I vendimit, date 17.02.2017 per ndryshim
administratori. Doreheqja e Erjon Duraj dhe emerimi I Emin Shini,Administrator Lokal i
Uzines se Ferrokromit Elbasan.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Emin Shini")
Ne daten "31/03/2017
eshte larguar administratori:
("Erjon Duraj")

Nga data "17/02/2017
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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)
Dokumenti i autorizimit
06/04/2017

Numri i ceshtjes: CN-230292-04-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem, date 03.04.2017 ku
eshte vendosur: - Riemerimin e administratorit te shoqerise Emin Shini.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Emin Shini")
, Nga
Data ishte
("17/02/2017")
u be
("31/03/2017")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Emin Shini")
,
Kohëzgjatja ishte
("31/03/2017")
u be
("30/06/2017")
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

02/05/2017

Numri i ceshtjes: CN-258271-04-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 21.04.2017 per zgjatjen e mandatit
te administratorit lokal Kristo Rodi.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Kristo Rodi")
, Nga
Data ishte
("23/09/2016")
u be
("21/04/2017")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Kristo Rodi")
,
Kohëzgjatja ishte
("22/03/2017")
u be
("22/03/2018")
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)

28/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-406128-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare per vitin 2016.
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Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Dokumenti i autorizimit
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
10/08/2017

Numri i ceshtjes: CN-417633-08-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit Nr.75., datë 14.07.2017 të Asamblesë
së Ortakut të Vetëm, ku është vendosur: 1- Zgjatja e mandatit per z. Edmond Xhafa, i
emeruar ne pozicionin e administratorit lokal te shoqerise per Minieren e Kromit Bulqize,
per nje afat 1 vjeçar (deri ne 30.06.2018). 2-Zgjatja e mandatit per z. Emin Shini, i
emeruar ne pozicionin e administratorit lokal te shoqerise per Uzinen e Ferrokromit
Elbasan, per nje afat 3 mujor (deri ne 30.09.2017). Pranimin e doreheqjes se z. He Min nga
pozicioni i Administrator lokal per drejtimin e punimeve minerare te Projektit te hapjes se
thellesise, pusi nr. 9, te Minieres se Kromit Bulqize dhe emerimin ne vend te tij te z. Bai
Jinlu per nje afat 8 mujor (deri ne 28.02.2018). Zgjatja e mandatit per z. Zhao Zhenpan, i
emeruar ne pozicionin e Drejtuesit Teknik per punimet minerare te Projektit te hapjes se
thellesise, pusi nr. 9, te Minieres se Kromit Bulqize per nje afat 8 mujor (deri ne
28.02.2018).
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Bai Jinlu")
Nga data "14/07/2017
Ne daten "28/02/2018
eshte larguar administratori:
("He Min")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Edmond Xhafa")
,
Kohëzgjatja ishte
("30/06/2017")
u be
("30/06/2018")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Emin Shini")
,
Kohëzgjatja ishte
("30/06/2017")
u be
("30/09/2017")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te drejtuesit teknik:
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Zhao Zhenpan")
,
Kohëzgjatja ishte
("30/06/2017")
u be
("28/02/2018")
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)

11/10/2017

Numri i ceshtjes: CN-507205-10-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Vendimit te Asamblese dt. 06.10.2017, ku vendosi
: Riemërim Administratori.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Emin Shini")

, Nga
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Data ishte
("31/03/2017")
u be
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
Kohëzgjatja ishte
("30/09/2017")

("30/09/2017")
("Emin Shini")
,
u be
("30/03/2018")

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
03/11/2017

Numri i ceshtjes: CN-536731-10-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 26.10.2017 ku eshte
vendosur:Zgjatjen e mandatit per administratorin e shoqerise Z.Tahir Osmani per nje afat 1
vjecar.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Tahir Osmani")
Nga Data ishte
("27/10/2016")
u be
("26/10/2017")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Tahir Osmani")
Kohëzgjatja ishte
("26/10/2017")
u be
("26/10/2018")

,
,

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
24/11/2017

Numri i ceshtjes: CN-571696-11-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Vendimit te Asamblese dt.13.11.2017, ku vendosi
: Emerimin e shoqerise "Ernest & Young - Eksperte Kontabel te Autorizuar" shpk per
auditimin e pasqyrave financiare te shoqerise per vitin 2017.
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)

08/01/2018

Numri i ceshtjes: CN-615874-01-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi ivendimit te ortakut te vetem, date 03.01.2018 ku
eshte vendosur: Ndryshim (saktesim) I vendimit Nr.42, date 18.08.2015 ne lidhje me
zvogelimin e kapitalit te shoqerise. Depozitimi I raportit te ekspertit, date 17.08.2015.
Vlera e Kapitalit ishte
"3.765.850,00"
u be
"3.765.850.000,00"
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Vlera e Aksionit ishte

"55,00"

u be

"55.000,00"

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
Kane ndryshuar te dhenat per
("ALBCHROME HOLDING")
e Kontributit ishte
("3.765.850,00")
u be
("3.765.850.000,00")

, Vlera

Lista e Dokumenteve:
Akti i ekspertimit te ekspertit vleresues te licensuar per pagesen e kapitalit ne natyre
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
07/03/2018

Numri i ceshtjes: CN-688552-03-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të Asamblesë së ortakëve të shoqërisë,
datë 27.02.2018, ku është vendosur: Zgjatja dhe zvendësimi i administratorëve lokalë dhe
drejtuesve teknik të shoqërisë.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Mikel Demçe")
Nga data "01/03/2018
Ne daten "28/02/2019
eshte larguar administratori:
("Tahir Osmani")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Bai Jinlu")
,
Kohëzgjatja ishte
("28/02/2018")
u be
("28/02/2019")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Telat Haxhiu")
,
Nga Data ishte
("03/02/2017")
u be
("27/02/2018")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Telat Haxhiu")
,
Kohëzgjatja ishte
("30/01/2018")
u be
("28/02/2019")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te drejtuesit teknik:
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Zhao Zhenpan")
,
Kohëzgjatja ishte
("28/02/2018")
u be
("28/02/2019")
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

27/03/2018

Numri i ceshtjes: CN-714833-03-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të Asamblesë së ortakëve të shoqërisë,
datë 23.03.2018, ku është vendosur: Miratimin e zgjatjeve te mandateve dhe zevendesimet
per administratoret e shoqerise si me poshte:Z.Luan Saliaj i emeruar ne pozicionin e
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administratorit te pergjithshem i zgjatet mandati per nje afat 5 vjecar nga data e mbarimit,
deri ne daten 25.03.2013. Pranimin e doreheqjes se Z.Emin Shini nga pozicioni i
administratorit lokal te shoqerise per Uzinen e Ferrokromit Elbasan dhe emerimin ne vend
te tij te Z.Rigers Bakri deri me date 23.09.2018. Emerimin e Z.Ervin Isaj ne pozicionin e
administratorit lokal te shoqerise per Uzinen e Ferrokromit Burrel, deri me date
22.03.2019.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Ervin Isaj")
Nga data "23/03/2018
Ne daten "22/03/2019
eshte shtuar administratori:
("Rigers Bakri")
Nga data "23/03/2018
Ne daten "23/09/2018
eshte larguar administratori:
("Emin Shini")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Luan Saliaj")
, Nga
Data ishte
("25/03/2013")
u be
("23/03/2018")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Luan Saliaj")
,
Kohëzgjatja ishte
("25/03/2018")
u be
("25/03/2023")
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)
21/05/2018

Numri i ceshtjes: CN-782907-05-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem date 16.05.2018 ku
eshte vendosur: Pranimi i doreheqjes se Z.Edmond Xhafa dhe emerimin ne vend te tij te Z.
Petrit Cara.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Petrit Cara")
Ne daten "11/05/2020
eshte larguar administratori:
("Edmond Xhafa")

Nga data "11/05/2018

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
06/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-824088-06-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve, date
06.06.2018 ku eshte vendosur : Miratimi i ndryshimeve statutore. Miratimin e statutit te ri
dhe krijimit te Keshillit Mbikqyres si nje organ i brendshem i shoqerise, emerimi i z.
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Steven Grunerud, z. Haki Kurti dhe znj. Itena Ndroqi.
Numri i Aksioneve ishte
"68.470,00"
u be
"1,00"
Vlera e Aksionit ishte
"55.000,00"
u be
"3.765.850.000,00"
Objekti ishte
("Shoqeria do te nxjerre kromite ne minierat e kromit ne Bulqize,
Prrenjas (Librazhde) dhe Pojska (Progradec), te riaktivizoje, seleksionoje, perpunoje dhe
pasuroje kromitet ne Impiantet e Pasurimit dhe Seleksionimit te kromit ne Bulqize dhe
Klos, dhe te prodhoje Ferro-Krom ne Uzinat e Ferrokromit Elbasan dhe Burrel, duke
perdorur knoe hoe dhe minierat, impiantet dhe uzinat/fabrikat e Ortakut. Shoqeria do te
zhvilloje edhe keto aktivitete: rehabilitimin, modernizimin, financimin, administrimin dhe
shfrytezimin e minierave, impianteve dhe uzinave/fabrikave. Ne cdo rast aktivitetet do te
kryhen ne perputhje me legjislacionin shqiptar ne fuqi. Shoqeria mund te marre, pa u
kufizuar, veprime si: a. blerjen, shitje, shkembimin dhe drejtimin e fabrikave, komplekseve
industrial, eksplorimin e makinerive dhe impianteve, transportimin dhe tregtimin e
burimeve te energjise elektrike dhe te materialeve energjitike dhe te derivative te tyre
brenda kufizimeve te parashikuara nga ligji; b. importin dhe eksportin e produkteve
perfundimtare qe lidhen me prodhimin metalurgjik dhe te minierave; c. instalimin, pajisjen
me laboratore per testimin e mineraleve te ndryshem dhe kryerjen e cdo lloje analize
kimiko-laboratorike te mineraleve te ndryshme dhe lendeve industriale; d. blerjen, shitjen,
shkembimin dhe pjesemarrjen ne shoqeri apo ne deget e tyre, te japin e te marrin me qera
dhe huaperdorje te pasurive industriale, urbane e rurale duke perfshire vendosjen e
pasurive te paluajtshme ne pronesi te Shoqerise per ndertimin e ndertesave. e. cdo lloj
aktiviteti tjeter qe lidhet me pasuri te luajtshme e te paluajtshme, veprime bankare dhe
financiare te cfaredo lloji dhe natyre, duke perfshire krijimin e filialeve, degeve, agjensive
dhe depozitave te mbajtura nga administratoret te nevojshme ose te dobishme per arritjen
e objektivit te Shoqerise, si dhe te marre pjese (ne menyre direkte apo indirekte) ne cfaredo
shoqeri tjeter te huaj me objekt te ngjashem apo te lidhur me objektin e permendur me
siper; f. te financoje dhe te lere garanci, ose te hipotekoje ne favor te ndonje banke apo
institute kreditimi per llogari te tij apo te shoqerive te tjera qe lidhen me Shoqerine; g. si
dhe cdo veprimtari tjeter ekonomike qe do te konsiderohet e nevojshme dhe e dobishme per
realizimin e qellimit te Shoqerise e qe nuk bie ndesh me legjislacionin shqiptar ne fuqi.
Shoqeria mund te ushtroje aktivitetin e saj si ne Shqiperi ashtu edhe jashte saj. Shoqeria
mund te ushtroje gjithashtu importimin dhe perdorimin e materialeve eksplozive te llojeve
te ndryshme per perdorim civil dhe importimin dhe perdorimin e fitilit zjarrpercjelles apo
kapsollave elektrike dhe jo elektrike per perdorim civil. ")
u be
("a. Nxjerrjen
e kromiteve ne minierat e kromit ne Bulqize, Perrenjas (Librazhde) dhe Pojska
(Progradec), riaktivizimin, seleksionimin, perpunimin dhe pasurimin e kromiteve ne
Impiantet e Pasurimit dhe Seleksionimit te kromit ne Bulqizes dhe Klosit, si dhe
prodhimin e ferro-kromit ne Uzinat e Ferrokromit Elbasan dhe Burrel duke
shfytezuar knoe-hoe dhe impiantet e Ortakut; b.Rehabilitimin, modernizimin,
financimin, administrimin dhe shfrytezimin e minierave, impianteve dhe
uzinave/fabrikave per te cilat gezon lejet e nevojshme te minerare apo koncesionare;
c.Blerjen, shitjen, shkembimin dhe drejtimin e fabrikave, komplekseve industriale,
eksplorimin e makinerive dhe impianteve, transportimin dhe tregtimin e burimeve te
energjise elektrike dhe te materialeve energjitike dhe te derivateve te tyre brenda
kufizimeve te parashikuara nga ligji; d.Instalimin, pajisjen me laboratore per
testimin e mineraleve te ndryshem dhe kryerjen e çdo lloje analize kimiko52

laboratorike te mineraleve te ndryshme dhe lendeve industriale; e.Importin dhe
eksportin e produkteve perfundimtare qe lidhen me prodhimin metalurgjik dhe te
minierave; f.importimin dhe perdorimin e materialeve eksplozive te llojeve te
ndryshme per perdorim civil dhe importimin dhe perdorimin e fitilit zjarrepercjelles
apo kapsollave elektrike dhe jo elektrike per perdorim civil. ")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga Dervish Hima, Pallati Ambasador 3, Kati 1, Apartamenti 3, ZK. Nr. 8160,
Tiranë, Shqipëri.;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia
Bashkiake nr.2, Rruga Dervish Hima, Pallati Ambasador 3, Kati 1, Apartamenti 3;
"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
Kane ndryshuar te dhenat per
("ALBCHROME HOLDING")
i aksioneve ishte
("68.470,00")
u be
("1,00")

, Numri

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Luan Saliaj")
,
Competence ishte
("Administrator i pergjithshem i shoqerise.")
u be
("c.hartoje procedurat e brendshme, urdherat dhe udhezimet qe duhet te dalin ne zbatim
te ketij Statutit dhe/ose rregulloreve te brendshme te miratuara nga Keshilli Mbikeqyres/
Asambleja e Pergjithshme; d.marre te gjitha masat organizative dhe te monitoroje
permbushjen e detyrimeve te marra persiper nga Shoqeria ne Marreveshjen
Koncesionare, ne veganti zbatimin e planit te investimeve, kryerjen e inventarit te
aseteve koncesionare dhe nxjerrjen jashte inventari te aseteve te amortizuara, mbajtjen e
uzinave dhe mjediseve koncesionare ne kushte sigurie dhe ne kushte pune ")
Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
02/08/2018

Numri i ceshtjes: CN-897315-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare për vitin 2017.
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

25/09/2018

Numri i ceshtjes: CN-949981-09-18
53

Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 20.09.2018 ku eshte
vendosur:Miratimin e zgjatjes se mandatit per administratorin e shoqerise Z.Rigers Bakri i
emeruar ne pozicionin e administratorit lokal te shoqerise per Uzinen e Ferrokromit
Elbasan, i zgjatet mandati per nje afat 6 muaj (nga data e mbarimit te afatit,- 23.09.2018)
deri me daten 23.03.2019.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Rigers Bakri")
,
Nga Data ishte
("23/03/2018")
u be
("23/09/2018")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Rigers Bakri")
,
Kohëzgjatja ishte
("23/09/2018")
u be
("23/03/2019")
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
22/01/2019

Numri i ceshtjes: CN-072015-01-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të ortakut të vetëm, datë 04.01.2019 ku
është vendosur: Emërimi i shoqërisë audituese për vitin 2018 "Ernst& Young". Deklarim i
postës elektronike (e-mail).
E-Mail ishte
("")
u be
("l.saliaj@albchrome.al")
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

31/01/2019

Numri i ceshtjes: CN-085131-01-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi Vendimit të Asamblesë dt. 29.01.2019, ku vendosi
: Ndryshimin e Administratorit dhe kompetencat e tij.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Sokol Sinani")
Ne daten "31/01/2020
eshte larguar administratori:
("Rigers Bakri")

Nga data "01/02/2019

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
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paguar)
08/03/2019

Numri i ceshtjes: CN-121792-03-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, dt. 28.02.2019, ku eshte vendosur:
Riemerim administratoresh.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Telat Haxhiu")
Kohëzgjatja ishte
("28/02/2019")
u be
("28/02/2020")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Bai Jinlu")
,
Kohëzgjatja ishte
("28/02/2019")
u be
("31/10/2019")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Mikel Demçe")
Kohëzgjatja ishte
("28/02/2019")
u be
("31/07/2019")

,

,

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te drejtuesit teknik:
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Zhao Zhenpan")
,
Kohëzgjatja ishte
("28/02/2019")
u be
("31/10/2019")
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)
25/03/2019

Numri i ceshtjes: CN-140039-03-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, dt. 21.03.2019, ku eshte vendosur:
Riemerim i administratorit te shoqerise Z.Ervin Isaj, per nje afat 1 vjecar nga data
21.03.2019 deri me date 21.03.2020.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Ervin Isaj")
,
Kohëzgjatja ishte
("22/03/2019")
u be
("21/03/2020")
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)

05/08/2019

Numri i ceshtjes: CN-293503-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2018.
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Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta ACR 31.12.2018.xlsx
Pasqyra e flukseve të mjeteve monetare Indirekte ACR 31.12.2018.xlsx
ACR Financial Statements for the ye as at Dec 31, 2018 with audit opinion.pdf
ACR Vendimi i aksionarit per miratimin e PF dhe destimin e fitimit per vitin 2018.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar ACR 31.12.2018.xlsx
ACR Financial Statements for the ye as at Dec 31, 2018 with audit opinion.pdf
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres ACR
31.12.2018.xlsx
ACR Financial Statements for the ye as at Dec 31, 2018 with audit opinion.pdf
04/09/2019

Numri i ceshtjes: CN-324217-09-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi Vendimit të Asamblesë dt.30.08.2019, ku vendosi :
Largimin e administratorit z. Kristo Rodi.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte larguar administratori:
("Kristo Rodi")
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)

05/12/2019

Numri i ceshtjes: CN-420059-12-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 27.11.2019 ku është vendosur:
Ndryshimi i statutit të shoqërisë. Depozitimi i statutit të ndryshuar, datë 27.11.2019.
Objekti ishte
("a. Nxjerrjen e kromiteve ne minierat e kromit ne Bulqize, Perrenjas
(Librazhde) dhe Pojska (Progradec), riaktivizimin, seleksionimin, perpunimin dhe
pasurimin e kromiteve ne Impiantet e Pasurimit dhe Seleksionimit te kromit ne Bulqizes
dhe Klosit, si dhe prodhimin e ferro-kromit ne Uzinat e Ferrokromit Elbasan dhe Burrel
duke shfytezuar knoe-hoe dhe impiantet e Ortakut; b.Rehabilitimin, modernizimin,
financimin, administrimin dhe shfrytezimin e minierave, impianteve dhe uzinave/fabrikave
per te cilat gezon lejet e nevojshme te minerare apo koncesionare; c.Blerjen, shitjen,
shkembimin dhe drejtimin e fabrikave, komplekseve industriale, eksplorimin e makinerive
dhe impianteve, transportimin dhe tregtimin e burimeve te energjise elektrike dhe te
materialeve energjitike dhe te derivateve te tyre brenda kufizimeve te parashikuara nga
ligji; d.Instalimin, pajisjen me laboratore per testimin e mineraleve te ndryshem dhe
kryerjen e çdo lloje analize kimiko-laboratorike te mineraleve te ndryshme dhe lendeve
industriale; e.Importin dhe eksportin e produkteve perfundimtare qe lidhen me prodhimin
metalurgjik dhe te minierave; f.importimin dhe perdorimin e materialeve eksplozive te
llojeve te ndryshme per perdorim civil dhe importimin dhe perdorimin e fitilit
zjarrepercjelles apo kapsollave elektrike dhe jo elektrike per perdorim civil. ")
u be
(" Shoqëria ka per objekt parësor veprimtarie kryerjen e aktiviteteve të listuara më
poshtë: a. Nxjerrjen e kromiteve në minierat e kromit në Bulqizë, Përrenjas
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(Librazhdë) dhe Pojska (Progradec), riaktivizimin, seleksionimin, përpunimin dhe
pasurimin e kromiteve në Impiantet e Pasurimit dhe Seleksionimit të kromit në
Bulqizë dhe Klosi, si dhe prodhimin e ferro-kromit në Uzinat e Ferrokromit Elbasan
dhe Burrel duke shfytèzuar know-how dhe impiantet e Ortakut. b. Rehabilitimin,
modernizimin, financimin, administrimin dhe shfrytëzimin e minierave, impianteve
dhe uzinave/fabrikave per të cilat gëzon lejet e nevojshme tè minerare apo
koncesionare; c. Blerjen, shitjen, shkëmbimin dhe drejtimin e fabrikave,
komplekseve industriale, eksplorimin e makinerive dhe impianteve, transportimin
dhe tregtimin e burimeve të energjisë elektrike dhe të materialeve energjitike dhe të
derivateve të tyre brenda kufizimeve tè parashikuara nga ligji. d. Instalimin, pajisjen
me laboratore per testimin e mineraleve të ndryshëm dhe kryerjen e çdo lloje analize
kimiko-laboratorike të mineraleve të ndryshme dhe lendeve industriale. e. Importin
dhe eksportin e produkteve përfundimtare që lidhen me prodhimin metalurgjik dhe
të minierave. f. importimin dhe përdorimin e materialeve eksplozive të llojeve tè
ndryshme per përdorim civil dhe importimin dhe përdorimin e fitilit zjarrëpërcjellës
apo kapsollave elektrike dhe jo elektrike per përdorim civil. Shoqëria mund të
bashkëpunojè dhe/ose të zotërojë pjesëmarrje - direkt ose indirekt - në shoqëri të
tjera, firma, agjenci dhe sipërmarrje të cilat kanë objekt veprimtarie të ngjashëm me
të. Gjithashtu, Shoqëria mund të kryejë çdo lloj veprimtari apo trasaksion tjetër që
lidhet me pasuri të luajtshme e të paluajtshme, me kryerjen e veprime tregtare,
industriale, bankare dhe/ose financiare të çfarëdo lloji dhe natyre, të nevojshme ose
të dobishme per arritjen dhe ose plotësimin e objektivit të Shoqërisë, që nuk
ndryshon aktivitetin parësor të Shoqërisë dhe nuk bie në kundërshtim me
legjislacionin shqiptar në fuqi.")
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)
Dokumenti i autorizimit
20/02/2020

Numri i ceshtjes: CN-465250-02-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese date 31.01.2020, ku eshte
vendosur: 1- Miratimi i statutit te ndryshuar te shoqerise. 2- Percaktimi i kompetencave te
perfaqesimit te administratoreve te shoqerise. Depozitimi i statutit te shoqerise date
31.01.2020.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte larguar administratori:
("Mikel Demçe")
eshte larguar administratori:
("Bai Jinlu")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Sokol Sinani")
,
Nga Data ishte
("01/02/2019")
u be
("31/01/2020")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Sokol Sinani")
,
Kohëzgjatja ishte
("31/01/2020")
u be
("31/01/2021")
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Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Petrit Cara")
,
Competence ishte
("Administratori Lokal ka të drejtën të kryejë operacione
tregtare dhe transaksione të administrimit të zakonshëm për llogari të Shoqërisë për
blerjen e të gjitha të mirave, materialeve dhe shërbimeve të nevojshme dhe thelbësore
për aktivitetin, veprimtarinë në minierën nën ngarkim, deri në një vlerë monetare prej
400.000 (katerqind mije) Leke. Të gjitha transaksionet dhe operacionet e nevojshme për
administrimin e zakonshëm të minierës nën ngarkim që tejkalojnë vlerën monetare prej
400.000 (katerqind mije) Lekë, duhet të miratohen paraprakisht me shkrim nga
Administratori i Përgjithshëm.")
u be
("Administratori Lokal ka të
drejtën të kryejë operacione tregtare dhe transaksione të administrimit të zakonshëm për
llogari të Shoqërisë për blerjen e të gjitha të mirave, materialeve dhe shërbimeve të
nevojshme dhe thelbësore për aktivitetin, veprimtarinë në minierën nën ngarkim, deri në
një vlerë monetare prej 600.000 (gjashteqind mije) Leke. Të gjitha transaksionet dhe
operacionet e nevojshme për administrimin e zakonshëm të minierës nën ngarkim që
tejkalojnë vlerën monetare prej 600.000 (gjashteqind mije) Lekë, duhet të miratohen
paraprakisht me shkrim nga Administratori i Përgjithshëm.")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Luan Saliaj")
,
Competence ishte
("c.hartoje procedurat e brendshme, urdherat dhe
udhezimet qe duhet te dalin ne zbatim te ketij Statutit dhe/ose rregulloreve te brendshme
te miratuara nga Keshilli Mbikeqyres/ Asambleja e Pergjithshme; d.marre te gjitha
masat organizative dhe te monitoroje permbushjen e detyrimeve te marra persiper nga
Shoqeria ne Marreveshjen Koncesionare, ne veganti zbatimin e planit te investimeve,
kryerjen e inventarit te aseteve koncesionare dhe nxjerrjen jashte inventari te aseteve te
amortizuara, mbajtjen e uzinave dhe mjediseve koncesionare ne kushte sigurie dhe ne
kushte pune ")
u be
("Administratori i Pergjithshem ka te drejte te: a)
kryeje blerjet, shitjet, nenshkrimin e kontratave me pale te treta per mallra, pune,
sherbime apo cdo lloj marredhenie tjeter e cila nuk kalon vleren e barabarte me
1.000.000 EUR (nje milion Euro) per cdo transaksion apo ne agregat. Mbi kete vlere
duhet te merret miratimi i Asamblese se Pergjithshme, duke perjashtuar ketu shitjen e
produktit final - ferrokrom dhe blerjen e materialeve te para te cilat perdoren per
operimin e perditshem te shoqerise si kromitet, elektriciteti, qymyri, etj.; b) miratoje
investimet dhe shpenzimet e paparashikuara ne buxhetin vjetor te Shoqerise (CAPEX) /
(OPEX) deri ne nje vlere te barabarte me 500.000 EUR (peseqind mije Euro) per cdo
transaksion apo ne agregat. Mbi kite vlere duhet te merret miratimi i Asamblese se
Pergjithshme; c) hartoje procedurat e brendshme, urdherat dhe udhezimet qe duhet te
dalin ne zbatim te ketij Statutit dhe/ose rregulloreve te brendshme te miratuara nga
Asambleja e Pergjithshme; d) marre te gjitha masat organizative dhe te monitoroje
permbushjen e detyrimeve te marra persiper nga Shoqeria ne Marreveshjen
Koncesionare, ne vecanti zbatimin e planit te investimeve, kryerjen e inventarit te aseteve
koncesionare dhe nxjerrjen jashte inventari te aseteve te amortizuara, mbajtjen e
uzinave dhe mjediseve koncesionare ne kushte sigurie dhe ne kushte pune.")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te drejtuesit teknik:
eshte larguar anetari:
("Zhao Zhenpan")
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Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
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)
Vendim i asamblese se pergjithshme
06/03/2020

Numri i ceshtjes: CN-479486-03-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 04.03.2020, ku eshte vendosur:
Miratimi i riemerimit te Telat Haxhiu dhe Ervin Isaj si administrator te shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Ervin Isaj")
,
Kohëzgjatja ishte
("21/03/2020")
u be
("21/03/2022")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Telat Haxhiu")
Kohëzgjatja ishte
("28/02/2020")
u be
("31/05/2020")

,

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
23/04/2020

Numri i ceshtjes: CN-488636-04-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit Nr.8 date 21.04.2020, per ndryshimin e
administratorit lokal te Shoqerise per Minieren e Kromit Bulqize.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Mikel Demçe")
Ne daten "20/04/2022
eshte larguar administratori:
("Petrit Cara")

Nga data "21/04/2020

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
03/06/2020

Numri i ceshtjes: CN-515860-06-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 28.05.2020 per riemerimin e
administratorit lokal Telat Haxhiu
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Telat Haxhiu")

,
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Nga Data ishte
("27/02/2018")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
Kohëzgjatja ishte
("31/05/2020")

u be
("31/05/2020")
("Telat Haxhiu")
u be
("30/09/2020")

,

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
18/09/2020

Numri i ceshtjes: CN-587871-09-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2019.
Lista e Dokumenteve:
19ACR Financial Statements (ALB) (Final).pdf
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres (1).xlsx
ACR Raporti Vjetor 2020.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx
ACR Vendimi per miratimin e pasqyrave financiare 31.12.2019.pdf
ACR Raporti Vjetor 2020.pdf
ACR Raporti Vjetor 2020.pdf
5-CashFlow (indirekt).xlsx
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta..xlsx
ACR Raporti Vjetor 2020.pdf

14/10/2020

Numri i ceshtjes: CN-603549-10-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi I vendimit te ortakut te vetem, date 08.10.2020 ku
eshte vendosur: Riemerimi I administratorit Telat Haxhiu deri ne 31.12.2020.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Telat Haxhiu")
Kohëzgjatja ishte
("30/09/2020")
u be
("31/12/2020")

,

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
11/05/2021

Numri i ceshtjes: CN-698564-05-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit date 5.5.2021 per riemerim
administratori
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Sokol Sinani")
,
Kohëzgjatja ishte
("31/01/2021")
u be
("31/03/2022")
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
27/07/2021

Numri i ceshtjes: CN-750347-07-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2020.
Lista e Dokumenteve:
ACR - Raporti Vjetor 2020.pdf
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta.xlsx
Pasqyra e pozicionit financiar Albchrome 2020.xlsx
Pasqyrat financiare 2020 Albchrome (2).pdf
Vendim Nr.09-Asambleja e Pergjithshme e Shoqerise Albchrome shpk.pdf
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres
Albchrome 2020.xlsx
Raporti i pageses ndaj Institucioneve publike 2020.pdf
CashFlow (indirekt) 2020.xlsx

27/07/2021

Numri i ceshtjes: CN-754955-07-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi I vendimit date 21.07.2021 per zmadhimin e
kapitalit te shoqerise "Albchrome"shpk nga 3765850000.0000 behet 6178795897.0000 .
Vlera e Kapitalit ishte
"3.765.850.000,00"
u be
"6.178.795.897,00"
Vlera e Aksionit ishte
"3.765.850.000,00"
u be
"6.178.795.897,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
Kane ndryshuar te dhenat per
("ALBCHROME HOLDING")
e Kontributit ishte
("3.765.850.000,00")
u be
("6.178.795.897,00")

, Vlera

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
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25/10/2021

Numri i ceshtjes: CN-803277-10-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi vendimit, datë 19.10.2021 ku është vendosur:
Pushim i Përkohshëm i Aktivitetit pa afat nga data 22.10.2021.
Statusit ishte
("Aktiv")
u be
("Pezulluar")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

28/10/2021

Numri i ceshtjes: CN-805495-10-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i aktit te administratorit date 27.10.2021per
aktivizim aktiviteti
Statusit ishte
("Pezulluar")
u be
("Aktiv")
Lista e Dokumenteve:
Kerkesa per heqje nga statusi i " pezulluar"

01/12/2021

Numri i ceshtjes: CN-825465-11-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, datë 25.11.2021 për largimin e
administratorit Telat Haxhiu dhe mbyllje adrese dytësore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Diber;
MAT;
KLOS;
;
BASHKIA KLOS;
Impianti i Seleksionimit te Kromit Klos;
"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte larguar administratori:
("Telat Haxhiu")
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)

24/12/2021

Numri i ceshtjes: CN-837160-12-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 17.12.2021, ku eshte vendosur per
emerimin e shoqerise Ernst & Yang- Ekspert kontabel te autorizuar per auditimin e
pasqyrave financiare te vitit 2021 ( auditues i jashtem).
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
18/01/2022

Numri i ceshtjes: CN-849182-01-22
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim I vendimit date 13.01.2022 per ndryshim
administratori
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Mehmet Sevket Erol")
"14/01/2022
Ne daten "13/01/2025
eshte larguar administratori:
("Luan Saliaj")

Nga data

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)
10/03/2022

Numri i ceshtjes: CN-875034-03-22
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Miratimi i emerimit te Cemil Acar si ndihmes administrator i
pergjithshem sipas kompetencave te percaktuara ne vendimin date 25.02.2022.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Cemil Acar")
Ne daten "25/02/2025

Nga data "25/02/2022

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

Datë: 16/03/2022

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