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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)

M21622024G

2. Data e Regjistrimit 22/04/2022

3. Emri i Subjektit SOL ENERGY

4. Forma ligjore Shoqëri Aksionare

5. Data e themelimit 19/04/2022

6. Kohëzgjatja                  Nga: 19/04/2022      Deri: 

7. Zyra qëndrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Rruga Mihal Duri, Nr 33 

8. Kapitali 3.630.900,00

9. Vlera e kapitalit të shlyer: 920000.0000

1.000,0010. Numri i aksioneve:

10.1 Vlera nominale: 3.630,90
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: lmplementimi dhe manaxhimi i projekteve gjeneruese 
(fotovoltaike, eolike, hidrike) te energjise elektrike, te cilat 
shfrytezojne burimet e rinovueshme te energjise si dielli, era, uji si 
dhe i veprave te tyre ndihmese. Aplikimi dhe marrja nga qeveria 
shqiptare apo institucionet pergjegjese te shtetit shqiptar i te 
gjithave lejeve licensave dhe autorizimeve 
paraprake/perfundimtare, te cilat mundesojne zhvillimin e ketyreve 
aktiviteteve ne menyre te qete dhe ne peputhje me kuadrin ligjir ne 
fuqi Ne Republiken e Shqiperise. Shitja me shumice dhe pakice e 
energjise elektrike tek operatoret, furnizuesit, tregtaret, 
konsumatoret e energjise elektrike (vendas apo te huaj) si dhe ne 
bursen Shqiptare Te energjise Elektrike (ALPEX), apo bursat e 
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tjera te energjise jashte vendit 

13. Sistemi i administrimit  me një nivel         me dy nivele

Fatri Petku14. Administratori/ët

14.1 Afati i emërimit                Nga :  14/04/2022 Deri : 14/04/2025
15. Procedura e emërimit nëse ndryshon 

nga parashikimet ligjore.
15.1 Kufizimet e kompetencave (nëse 

ka).
Administratori pa marre me pare paraprakisht miratimin e 
Asamblese se Pergjithshme, nuk mund te tjetersoje, ne 
cfaredo forme apo menyre, apo te vendos peng, hipoteke apo 
cfaredo barre tjeter mbi pasuriote ne pronesi te shoqerise te 
llojit: a. aksione apo kuota te nje shoqerie bije. b. pasuri te 
paluajtshme. Administratori, pa marre me pare paraprakisht 
miratimin e Asamblese se Pergjithshme, nuk mund te 
nenshkruaje kontrata kredie apo te jape hua. Administratori, 
pa marre me pare paraprakisht miratimin e Asamblese se 
Pergjithshme, nuk mund te kryeje parapagime te cfaredo 
natyre per shuma qe tejkalojne vleren 200 000 (dyqind mije) 
Leke. 

Erjon Këri

Anetar

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

16.1 Kryetar/anëtar
16.2 Afati i emërimit Nga :  19/04/2022 Deri : 19/04/2025

Jo
Jo

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

18. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore. 

Krenar Dila

Anetar

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

19.1 Kryetar/anëtar
19.2 Afati i emërimit Nga :  19/04/2022 Deri : 19/04/2025

Jo
Jo

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

21. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore. 

Nasjel Çiço22. Anëtarët e Këshillit 
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a 
me dy nivele)

22.1 Kryetar/anëtar
Kryetar
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22.2 Afati i emërimit Nga :  19/04/2022 Deri : 19/04/2025
Jo
Jo

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

24. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore. 

Mihal Kolani25.  Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
25.1  Afati i emërimit Nga : 19/04/2022 Deri : 19/04/2025

Sokol Toska26.  Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
26.1  Afati i emërimit Nga : 19/04/2022 Deri : 19/04/2025

4 KPPF
Me te drejte vote               : 1000.0000
Pa te drejte vote               : 

27. Aksionarët 

27.1 Numri i Aksioneve 

27.2 Përqindja e pjesëmarrjes 100,00

28. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

29. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht E-Mail: financa.arkosstudio@gmail.com  
Telefon: 0694887587  

30. Statusi: Aktiv

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Dokumenti qe autorizon paraqitjen e aplikimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Aplikim per regjistrimin fillestar te shoqerise anonime
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Akti i themelimit

Regjistrimi Fillestar: CN-896201-04-22

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë           :03/05/2022
     __________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EEAE0BC4-2BF4-446A-987E-870662E891E1
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0AFF1EBE-4544-4525-8E0A-A38B203646AF
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C1C51539-0D79-4C0D-B491-BFA2A781D395
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E7B84A26-52CB-40FF-8B8D-C06C46BE5306
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=33915D75-ACF2-4EC5-BA4E-F660775C534E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=85FA6F38-4308-4E2C-B774-F9758E62A428

