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

GJENDJA E REGJISTRIMIT 

1. Numri unik i identifikimit të subjektit 
(NUIS)

M12422002R

2. Data e Regjistrimit 22/12/2021

3. Emri i Subjektit ATLAS FABIANNE

4. Forma ligjore Shoqëri Aksionare

5. Data e themelimit 17/12/2021

6. Kohëzgjatja                  Nga: 17/12/2021      Deri: 

7. Zyra qëndrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane  Farke SELITE Selitë, Rruga “Selita e Vjetër”, 
Ndërtesa me Nr. Pasurie 124/36+1-17, ZK.3292 

8. Kapitali 3.500.000,00

9. Vlera e kapitalit të shlyer: 900000.0000

100,0010. Numri i aksioneve:

10.1 Vlera nominale: 35.000,00
të zakonshme me përparësi me të drejte 

vote
pa të drejte 
vote

11. Kategoritë e aksioneve të shoqërisë

11.1 Numri për secilën kategori

12. Objekti i aktivitetit: Prodhim, transmetim, shperndarje, furnizim dhe tregtim energji 
elektrike Hidrocentrale. Prodhim, transmetim, operim dhe tregtim 
te energjise elektrike nga burimet e energjise rinovabel. Prodhim 
transmetim dhe tregtim energjie elektrike nga termocentralet. 
Projektim, ndertim dhe montim centralesh elektrike te fuqive te 
ndryshme. Import - eksport makineri dhe pajisje elektrike per 
hidrocentrale dhe centrale elektrike te fuqive te ndryshme. Ndertim 
stacionesh linjash transmetues dhe nenstacionesh elektrike. 
Mirembajtje linjash dhe riparime nenstacionesh centralesh 
elektrike. Ndertim digash, tunelesh dhe argjinatura hidrocentralesh 
si dhe cdo veper tjeter ne funksion te prodhimit - transmetimit dhe 
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tregtimit te energjise elektrike. Prodhimin e furnizimin ne sektorin 
e energjise elektirke, nepermjet kryerjes se investimeve ne kete 
fushe. Ne fushen e import eksportit, me shumice e pakice, per 
importimin e te gjithave pajisjeve dhe lendeve te para dhe 
ndihmese, qe kerkohet per realizimin e veprimtarise se sipercituar. 
Prodhimi i energjise elektrike nga burimet e rinovueshme. Ndertimi 
i hidrocentraleve, termocentraleve apo impianteve te cilat bejne te 
mundur shfrytezimin e energjise qe gjenden ne natyre dhe qe jane 
te rinovueshme. Shitja e energjise elektrike klienteve dhe blerja e 
energjise elektrike nga operatore te ndryshem privat apo shteteror 
brenda dhe jashte vendit. Transmetirni i energjise elektrike ne 
sistemin e tensionit te larte, funksion i cili perfshin transmetimin 
ose interkonjeksionin nderkombetar. Perdorimin e sistemeve te 
linjave, strukturave mbeshtetese dhe pajisjesh, transforrnuese e 
kontrolluese per transmetimin e energjise elektrike. Operator i 
sistemit te transmetimit te energjise elektrike dhe te dispecerimit 2 
(axhustim ose rregullimi i prodhimit te energjise elektrike ne nivel 
kombetar. Shperndarjen, transportin e energjise elektrike ne 
sisternet shperndarese te tensionit, te mesem dhe te ulet, duke patur 
parasysh shperndarjen deri tek konsumatori i fundit. Shoqeria 
mund te bashkepunoje dhe/ose te marre direkt ose indirekt interesa, 
ne shoqeri, firma, agjenci dhe ndermarrje te tjera, te cilat mund te 
kene edhe qellime te tjera aktiviteti. Import makinerish industriale 
qe dote bejne te mundur kryerjen dhe realizimin e objektit te 
kompanise. Shoqeria ka per objekt kryerjen e cdo veprimtarie te 
lejuar nga ligji dhe /ose pjesemarrjen ne cdo veprimtari apo 
aktivitet te ligjshem qe mund te kryej nje shoqeri ne baze te 
legjislacionit shqiptar. Shfrytezim, perpunim, te lendes drutesore, 
punime auto pyjore, dhe riperteritje pyjesh. Punime ne ndertimin e 
kanaleve kulluese, pasurive te paluajtshme, drenazhime prita, rruge 
dytesore etj. Implementimi dhe menaxhimi i projekteve gjeneruese 
të energjisë elektrike eolike, fotovoltaike, hidrike dhe gjeotermale 
në territorin e Republikës së Shqipërisë si dhe marrja nga Qeveria 
Shqiptare apo Institucionet e Shtetit Shqiptar i të gjitha lejeve dhe 
licencave të cilat mundësojnë zhvillimin e këtij aktiviteti në mënyrë 
të qetë dhe në përputhje me kuadrin ligjor në Republikën e 
Shqipërisë. Shoqëria ka të drejtë të ushtrojë çdo lloj aktiviteti të 
parashikuar nga ligji në përputhje me rregullat e dispozitat në fuqi. 
Shoqëria do të ushtrojë aktivitetin e saj në bazë të autorizimeve 
dhe/ose lejeve përkatëse të lëshuara nga organet kompetente të 
fushës. Investime ne fushen e energjise dhe ndertim (ere, 
termocentral, hidrocentral, biomase dhe dielli dhe format e tjera te 
energjise), tregti, eksport import, investim-ndertim dhe prodhim, 
eksport-import ne miniera, investim-ndertim ne rruge, ura, 
hekurudha, aeroporte, etj. Import eksport, tregtim me shumice dhe 
pakice te mallrave te ndryshme industriale. Prodhim dhe tregtim 
materiale ndertimi dhe inertesh, si dhe cdo veprimtari tjeter te 
parashikuar nga ligji shqiptar.

13. Sistemi i administrimit  me një nivel         me dy nivele
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Ben Petani14. Administratori/ët

14.1 Afati i emërimit                Nga :  17/12/2021 Deri : 17/12/2024
15. Procedura e emërimit nëse ndryshon 

nga parashikimet ligjore.
15.1 Kufizimet e kompetencave (nëse 

ka).
Andrea Qose

Anetar

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

16.1 Kryetar/anëtar
16.2 Afati i emërimit Nga : 17/12/2021 Deri : 17/12/2024

Po
Jo

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

18. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore.

Emanuela Bilçari

Anetar

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

19.1 Kryetar/anëtar
19.2 Afati i emërimit Nga : 17/12/2021 Deri : 17/12/2024

Po
Jo

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

21. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore.

Stela Shulla

Anetar

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

22.1 Kryetar/anëtar
22.2 Afati i emërimit Nga : 17/12/2021 Deri : 17/12/2024

Po
Jo

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

24. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore.

 VENIS - Audit & Financë25.  Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
25.1  Afati i emërimit Nga : 17/12/2021 Deri : 

Ben Petani
Me te drejte vote : 100.0000
Pa te drejte vote : 

26. Aksionarët 

26.1 Numri i Aksioneve 

100,00
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26.2 Përqindja e pjesëmarrjes

27. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

28. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht Emri Tregtar: ATLAS FABIANNE
E-Mail: infofabianne@yahoo.com  
Telefon: 0692090299  

29. Statusi: Aktiv

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Aplikim per regjistrimin fillestar te shoqerise anonime
Dokumenti i vlefshem i identifikimit te administratoreve 
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Kopje e dokumentit te vlefshem te identifikimit te administratoreve

Regjistrimi Fillestar: CN-834465-12-21

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë           :19/03/2022
     __________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=15E2A498-BB2E-4019-BFDC-1BA6928F222B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=252D3A10-FB7D-4589-9745-22FE2BE356AA
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=69FE208F-6719-4B05-901E-8CC719DED6AD
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3B993C99-1972-42D8-A33F-E2C6534D132B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6E8ECD56-8532-46E8-A592-E85F90077D3A

