EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË
DHËNAT E SUBJEKTIT “SHOQËRI AKSIONARE”
GJENDJA E REGJISTRIMIT
1. Numri unik i identifikimit të subjektit K82124007R
(NUIS)
2. Data e Regjistrimit
24/09/2008
3. Emri i Subjektit

ENERGY DEVELOPMENT GROUP

4. Forma ligjore

Shoqëri Aksionare

5. Data e themelimit

16/09/2008

6. Kohëzgjatja

Nga: 16/09/2008

Deri:

7. Zyra qëndrore e shoqërisë në Shqipëri

Tirane Tirane TIRANE Rruga e Elbasanit, vila nr. 71.

8. Kapitali

2.000.000,00

9. Vlera e kapitalit të shlyer:

2000000.0000

10. Numri i aksioneve:

100,00

10.1 Vlera nominale:
11. Kategoritë e aksioneve të shoqërisë

20.000,00
të zakonshme

me përparësi

me të drejte
vote

pa të drejte
vote

11.1 Numri për secilën kategori
12. Objekti i aktivitetit:

Studimin, projektimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ose
investimin per realizimin me fonde publike dhe/ose jo publike te
heceve, financimin, venien ne pune, administrimin, prodhimin,
shperndarjen, eksportimin dhe shitjen e energjise elektrike si dhe
ndertimin e linjave te transmetimit te energjise elektrike per tregtim
te saj, konsulence teknike ne fusha te ndryshme, supervizion,
menaxhime dhe studime te te gjitha llojeve, realizimi i kontratave,
marreveshjeve, ortakerive, shoqerive te perbashketa apo forma te
tjera si dhe te realizoje tregtimin dhe import-eksportin e mallrave te
ndryshem, industriale, ushqimore, mjekesore, te ndertimit, te
mediave, te mjeteve kryesore dhe ndihmese te prodhimit
etj.Studimi, projektimi, vleresimi, konsulenca, monitorimi ne
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13. Sistemi i administrimit

kerkimin, zbulimin, shfrytezimin, perpunimin dhe tregtimin ne
import eskport te mineraleve metalore dhe jometalore, rera
bituminoze, materiale ndertimore. "Aktivitetet ne fushen e studimit,
projektimit dhe zbatimit te punimeve ne pyje, kullota dhe zona te
mbrojtura". Kryerja e aktivitetit ne fushen e kerkimit te naftes dhe
gazit natyror, perfshire por pa u kufizuar ne: kerkim, studim
gjeologjik - gjeofozik, projektim, vleresim, interpretim i te
dhenave, shpim i puseve, prodhim, perpunim, transportim, shitje
dhe/ose shkembim, eksport i gazit natyror, naftes dhe
nenprodukteve te saj. Ndertimi dhe montimi i te gjitha mjeteve,
pajisjeve dhe instalimeve te kerkuara ne fushen e prodhimit,
perpunimit, tregtimit te naftes, gazit dhe nenprodukteve te tyre.
Asistence, keshillim, studim, projektim, supervizim, vleresim,
sipermarrje zbatuese dhe/ose investim me fonde publike ose jo
publike (private) brenda dhe jashte territorit te Republikes se
Shqiperise, ne optimizimin dhe implementimin e teknikave te
permiresuara te prodhimit dhe furnizimit, pergatitjen e buxheteve,
negociatave me bankat e huaja, blerjen e mallrave, materialeve dhe
sherbimeve jashte Republikes se Shqiperise ne fushen e
hidrokarbureve dhe gazit natyror. Per te realizuar objektin e
veprimtarise se saj, shoqeria mund te veproje brenda dhe jashte
territorit te Republikes se Shqiperise dhe te kryeje cdo aktivitet
tjeter te nevojshem te lidhur, instrumental, te dobishem, te
perafert, elementar, etj., ne funksion te veprimtarise se saj, ne
fushen e kerkimit, perpunimit, tregetimit te naftes, gazit dhe
nenprodukteve te tyre.
me një nivel
me dy nivele

14. Administratori/ët

Sokol Meqemeja

14.1 Afati i emërimit
15. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
15.1 Kufizimet e kompetencave (nëse
ka).
16. Anëtarët
e
Këshillit
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a
me dy nivele)
16.1 Kryetar/anëtar
16.2 Afati i emërimit
17. Anëtar i Pavarur
17.1 Përfaqesues i Punëmarrësve
17.2 Kushtet e pjesëmarrjes

Nga : 20/11/2011

Deri : 21/11/2022

Nefail Leka
Anetar
Nga : 21/11/2020

Deri : 21/11/2023

Po
Jo

18. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
19. Anëtarët
e
Këshillit Sonila Goxha
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a
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me dy nivele)
19.1 Kryetar/anëtar
19.2 Afati i emërimit
20. Anëtar i Pavarur
20.1 Përfaqesues i Punëmarrësve
20.2 Kushtet e pjesëmarrjes
21. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
22. Anëtarët
e
Këshillit
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a
me dy nivele)
22.1 Kryetar/anëtar
22.2 Afati i emërimit
23. Anëtar i Pavarur
23.1 Përfaqesues i Punëmarrësve
23.2 Kushtet e pjesëmarrjes

Anetar
Nga : 21/11/2020
Po
Jo

Mimoza Mana
Anetar
Nga : 21/11/2020

26.2 Përqindja e pjesëmarrjes
27. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

Deri : 21/11/2023

Po
Jo

24. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
25. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
Lefteri Kushta
25.1 Afati i emërimit
Nga : 02/06/2012
26. Aksionarët
Sokol Meqemeja
26.1 Numri i Aksioneve

Deri : 21/11/2023

Deri :

Me te drejte vote : 100.0000
Pa te drejte vote :

100,00

28. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Emri Tregtar: ENERGY DEVELOPMENT GROUP
E-Mail: info@edg.al
Telefon: 355 4 22 35 634 355 4 22 59 205
Të Tjera: Ne baze te vendimit numer 1, Dt. 02-10-2008 eshte
depozituar Statuti i Ndryshuar i Shoqerise

29. Statusi:

Aktiv

Lista e Dokumenteve:
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Aplikim per regjistrimin fillestar te shoqerise anonime
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Akti i themelimit
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Regjistrimi Fillestar: CN-175236-09-08

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
23/10/2008

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-183724-10-08
Koment ishte
("")
u be
("Ne baze te vendimit numer 1, Dt. 02-102008 eshte depozituar Statuti i Ndryshuar i Shoqerise")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Akti i themelimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Dokumenti i autorizimit

04/11/2009

Numri i ceshtjes: CN-305428-10-09
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Rruga Milto Tutulani, Pallati "Al-Millenium";
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
3 Deshmoret, Prane Zyrave te "Frigo Food", Yzberisht;
"

TIRANE;
TIRANE;

Rruga

Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Dokumenti i autorizimit
08/04/2010

Numri i ceshtjes: CN-377053-04-10
Emri i subjektit ishte
("FRIGO FOOD ENERGY INVEST")
u be
("ENERGY DEVELOPMENT GROUP")
Emri Tregtar ishte
("")
u be
("ENERGY DEVELOPMENT
GROUP")
Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit

18/11/2010

Numri i ceshtjes: CN-466608-11-10
Telefon ishte
("0692059301")
Telefon 1 ishte
("")
u be

u be
("355 4 22 35 634")
("355 4 22 59 205")

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
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eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Rruga e Elbasanit, vila nr. 71.;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Milto Tutulani, Pallati "Al-Millenium";
"

Tirane;
Tirane;

;
;

TIRANE;
TIRANE;

Rruga

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
22/02/2011

Numri i ceshtjes: CN-509287-02-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te aksionarit te vetem Nr.0908/6 Prot,
date 21.02.2011 per riformulimin e objektit te aktivitetit te shoqerise.
Objekti ishte
("Ndertim i Heceve dhe Hidrocentraleve, prodhimit dhe shitjes se
energjise elektrike si dhe aktivitete ne fushen e ndertimit dhe te tregetise me shumice e
pakice e te tjera.")
u be
("Studimin, projektimin, konsulencen,
sipermarrjen zbatuese dhe/ose investimin per realizimin me fonde publike dhe/ose jo
publike te heceve, financimin, venien ne pune, administrimin, prodhimin,
shperndarjen, eksportimin dhe shitjen e energjise elektrike si dhe ndertimin e linjave
te transmetimit te energjise elektrike per tregtim te saj, konsulence teknike ne fusha
te ndryshme, supervizion, menaxhime dhe studime te te gjitha llojeve, realizimi i
kontratave, marreveshjeve, ortakerive, shoqerive te perbashketa apo forma te tjera si
dhe te realizoje tregtimin dhe import-eksportin e mallrave te ndryshem, industriale,
ushqimore, mjekesore, te ndertimit, te mediave, te mjeteve kryesore dhe ndihmese te
prodhimit etj.")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

12/12/2011

Numri i ceshtjes: CN-626579-11-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të aksionarit të vetëm, datë 15.11.2011,
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”.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Sokol Meqemeja")
Nga Data ishte
("16/09/2008")
u be
("20/11/2011")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Sokol Meqemeja")
Kohëzgjatja ishte
("16/09/2011")
u be
("20/11/2014")

,
,

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Mimoza Mana")
, Nga
Data ishte
("16/09/2008")
u be
("20/11/2011")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Mimoza Mana")
,
Kohëzgjatja ishte
("16/09/2011")
u be
("20/11/2014")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Sonila Goxha")
, Nga Data
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ishte
("16/09/2008")
u be
("20/11/2011")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Sonila Goxha")
,
Kohëzgjatja ishte
("16/09/2011")
u be
("20/11/2014")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Nefail Leka")
, Nga Data
ishte
("16/09/2008")
u be
("20/11/2011")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Nefail Leka")
, Kohëzgjatja
ishte
("16/09/2011")
u be
("20/11/2014")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Vendim i asamblese se pergjithshme
19/06/2012

Numri i ceshtjes: CN-810377-06-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 02.06.2012 ku eshte
vendosur:Shkarkimi i ekspertit kontabel te shoqerise Znj.Donika Abedini.Emerimi i
Znj.Lefteri Kushta ne detyren e ekspertit kontabel te shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:
eshte shtuar eksperti kontabel:
("Lefteri Kushta")
"02/06/2012"
eshte larguar eksperti kontabel:
("Donika Abedini")

Nga data

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Vendim i asamblese se pergjithshme
26/06/2012

Numri i ceshtjes: CN-816785-06-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit date 22.06.2012 per shtimin e objektit
te aktivitetit.
Objekti ishte
("Studimin, projektimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ose
investimin per realizimin me fonde publike dhe/ose jo publike te heceve, financimin,
venien ne pune, administrimin, prodhimin, shperndarjen, eksportimin dhe shitjen e
energjise elektrike si dhe ndertimin e linjave te transmetimit te energjise elektrike per
tregtim te saj, konsulence teknike ne fusha te ndryshme, supervizion, menaxhime dhe
studime te te gjitha llojeve, realizimi i kontratave, marreveshjeve, ortakerive, shoqerive te
perbashketa apo forma te tjera si dhe te realizoje tregtimin dhe import-eksportin e
mallrave te ndryshem, industriale, ushqimore, mjekesore, te ndertimit, te mediave, te
mjeteve kryesore dhe ndihmese te prodhimit etj.")
u be
("Studimin,
projektimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ose investimin per realizimin
me fonde publike dhe/ose jo publike te heceve, financimin, venien ne pune,
administrimin, prodhimin, shperndarjen, eksportimin dhe shitjen e energjise
elektrike si dhe ndertimin e linjave te transmetimit te energjise elektrike per tregtim
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te saj, konsulence teknike ne fusha te ndryshme, supervizion, menaxhime dhe
studime te te gjitha llojeve, realizimi i kontratave, marreveshjeve, ortakerive,
shoqerive te perbashketa apo forma te tjera si dhe te realizoje tregtimin dhe importeksportin e mallrave te ndryshem, industriale, ushqimore, mjekesore, te ndertimit, te
mediave, te mjeteve kryesore dhe ndihmese te prodhimit etj.Studimi, projektimi,
vleresimi, konsulenca, monitorimi ne kerkimin, zbulimin, shfrytezimin, perpunimin
dhe tregtimin ne import eskport te mineraleve metalore dhe jometalore, rera
bituminoze, materiale ndertimore.")
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)
07/08/2012

Numri i ceshtjes: CN-853927-08-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.10838 Prot, Dosje Nr.569, date
03.08.2012, leshuar nga shoqeria permbaruese private “E.P.S.A”, ku urdherohet vendosja e
mases se sekuestros mbi aksionet qe zoteron prane cdo subjekti tregtar debitori Sokol
Meqemeja, duke ndaluar tjetersimin apo disponimin e tyre.
Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR

01/05/2013

Numri i ceshtjes: CN-087729-05-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.5620 Prot.,datë 30.04.2013, lëshuar
nga Shoqëria permbaruese private "E.P.S.A" sh.p.k., ku është urdhëruar:"Heqja e
sekuestros mbi kuotat e debitorit Sokol Meqemeja e kerkuar me shkresen Nr.10838
dt.03.08.2012 si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave duke ndaluar
tjetersimin ose disponimin e tyre si dhe ushtrimin e te drejtave qe rrjedhin nga keto kuota".
Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR

11/04/2014

Numri i ceshtjes: CN-430927-04-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr. 2825, Nr. 4573 Prot., datë 08.04.2014,
lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “ Strati Bailiff’s Service“ sh.p.k ku është urdhëruar :
Vendosjen e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e regjistruara pranë jush që pala
debitore Z.Sokol Luan Meqemeja në këto shoqëri: “ Energy Development Group” Sh.A,
me Nuis ( Nipt) K 82124007 R. Këto aktive do të qëndrojnë të bllokuara deri në një urdhër
të dytë.
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Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
24/07/2014

Numri i ceshtjes: CN-571676-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare për vitin 2013.
Lista e Dokumenteve:
Mandati i Pageses
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Dokumenti i autorizimit
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Raport Auditimi
Bilanci Kontabël

29/01/2015

Numri i ceshtjes: CN-839188-01-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit vjetor 2012
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Raport Auditimi

12/02/2015

Numri i ceshtjes: CN-848863-02-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit date 4.2.2015, ku eshte vendosur: Te
miratoje rinovimin e emerimit ne cilesine e Administratorit te shoqerise. Te miratoje
rinovimin e emerimit ne Keshillit Mbikqyres te shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Sokol Meqemeja")
Kohëzgjatja ishte
("20/11/2014")
u be
("21/11/2017")

,

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Mimoza Mana")
,
Kohëzgjatja ishte
("20/11/2014")
u be
("21/11/2017")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Nefail Leka")
, Kohëzgjatja
ishte
("20/11/2014")
u be
("21/11/2017")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Sonila Goxha")
,
Kohëzgjatja ishte
("20/11/2014")
u be
("21/11/2017")
Lista e Dokumenteve:
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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)
12/02/2015

Numri i ceshtjes: CN-866260-02-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Bilancit Vjetor per Vitin Fianciar 2008.
Lista e Dokumenteve:
Akti i Pageses e kundravajtjes administrative (nëse ka)
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Mandati i Pageses
Dokumenti i autorizimit
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues

30/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-176071-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2014.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

12/08/2015

Numri i ceshtjes: CN-203403-08-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Regjistrim bilanc 2011
Lista e Dokumenteve:
Raport Auditimi
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël

13/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-816167-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
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FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim bilanci 2010
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
25/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-840090-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare te vitit 2015.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve

15/12/2016

Numri i ceshtjes: CN-071220-12-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te aksionarit te vetem date 13.12.2016
per shtimin e objektit te veprimtarise.
Objekti ishte
("Studimin, projektimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ose
investimin per realizimin me fonde publike dhe/ose jo publike te heceve, financimin,
venien ne pune, administrimin, prodhimin, shperndarjen, eksportimin dhe shitjen e
energjise elektrike si dhe ndertimin e linjave te transmetimit te energjise elektrike per
tregtim te saj, konsulence teknike ne fusha te ndryshme, supervizion, menaxhime dhe
studime te te gjitha llojeve, realizimi i kontratave, marreveshjeve, ortakerive, shoqerive te
perbashketa apo forma te tjera si dhe te realizoje tregtimin dhe import-eksportin e
mallrave te ndryshem, industriale, ushqimore, mjekesore, te ndertimit, te mediave, te
mjeteve kryesore dhe ndihmese te prodhimit etj.Studimi, projektimi, vleresimi, konsulenca,
monitorimi ne kerkimin, zbulimin, shfrytezimin, perpunimin dhe tregtimin ne import
eskport te mineraleve metalore dhe jometalore, rera bituminoze, materiale ndertimore.")
u be
("Studimin, projektimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ose
investimin per realizimin me fonde publike dhe/ose jo publike te heceve, financimin,
venien ne pune, administrimin, prodhimin, shperndarjen, eksportimin dhe shitjen e
energjise elektrike si dhe ndertimin e linjave te transmetimit te energjise elektrike
per tregtim te saj, konsulence teknike ne fusha te ndryshme, supervizion, menaxhime
dhe studime te te gjitha llojeve, realizimi i kontratave, marreveshjeve, ortakerive,
shoqerive te perbashketa apo forma te tjera si dhe te realizoje tregtimin dhe importeksportin e mallrave te ndryshem, industriale, ushqimore, mjekesore, te ndertimit, te
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mediave, te mjeteve kryesore dhe ndihmese te prodhimit etj.Studimi, projektimi,
vleresimi, konsulenca, monitorimi ne kerkimin, zbulimin, shfrytezimin, perpunimin
dhe tregtimin ne import eskport te mineraleve metalore dhe jometalore, rera
bituminoze, materiale ndertimore. "Aktivitetet ne fushen e studimit, projektimit dhe
zbatimit te punimeve ne pyje, kullota dhe zona te mbrojtura".")
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)
26/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-398592-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2016.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)

19/01/2018

Numri i ceshtjes: CN-634997-01-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te aksionerit te vetem, date 11.01.2018
ku eshte vendosur: Riemerimi i administratorit te shoqerise Z.Sokol Meqemeja, riemerimi i
antareve te keshillit mbikqyres Z.Nefail Leka, Znj.Sonila Goxha dhe Znj.Mimoza Mana.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Sokol Meqemeja")
Kohëzgjatja ishte
("21/11/2017")
u be
("21/11/2022")

,

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Nefail Leka")
, Kohëzgjatja
ishte
("21/11/2017")
u be
("21/11/2020")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Mimoza Mana")
,
Kohëzgjatja ishte
("21/11/2017")
u be
("21/11/2020")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Sonila Goxha")
,
Kohëzgjatja ishte
("21/11/2017")
u be
("21/11/2020")
Lista e Dokumenteve:
11

Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
27/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-885498-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare per vitin 2017.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve

06/08/2018

Numri i ceshtjes: CN-900955-08-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr. 2825, Nr. 5988 Prot., datë
30.07.2018, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “ Strati Bailiff’s Service“ sh.p.k ku është
urdhëruar : Heqjen e masës së sekuestros konservative mbi aktivet që pala debitore
Z.Sokol Luan Meqemeja zoteron në shoqërine : “ Energy Development Group” Sh.A, me
Nuis ( Nipt) K82124007R.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

26/09/2018

Numri i ceshtjes: CN-950063-09-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhrit Nr.1084Prot., datë 18.09.2018,
protokolluar nga QKB me Nr.10670 Prot., date 20.09.2018 lëshuar nga Zyra Permbarimore
E.G Bailiff Service, drejtuar QKB-se, ku ështe urdhëruar: Vendosjen e mases se sekuestros
konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga pala debitore Z. Sokol Meqemeja ne
shoqerine “ENERGY DEVELOPMENT GROUP” SH.A., me NUIS- K82124007R me
administrator Z. Sokol Meqemeja, ne masen 100%.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

07/12/2018

Numri i ceshtjes: CN-028721-12-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhrit Nr.1285 Prot., datë 30.11.2018, lëshuar
nga Zyra Permbarimore E.G Bailiff Service, drejtuar QKB-së, ku ështe urdhëruar: Heqja e
masës së sekuestros konservative, vendosur me shkresën, Nr. 1084 Prot. date 18.09.2018,
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mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga pala debitore, Z. Sokol Meqemeja, në shoqerinë
“ENERGY DEVELOPMENT GROUP” SH.A., me NUIS- K82124007R , në masën 45%.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik
31/07/2019

Numri i ceshtjes: CN-273262-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare 2018.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e performancës sipas natyres_2018_Energy Development Group sha.xlsx
Vendimi i Ortakut per miratimin e PF 2018_Energy Development Group Sha.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar_2018_Energy Development Group sha.xlsx
Shenimet shpjeguese 2018_Energy Development Group Sha.pdf

31/07/2019

Numri i ceshtjes: CN-292956-07-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 29.07.2019, ku eshte vendosur:
Miratimi i emerimit te Ilia Çeçe si Ekspert Kontabel per auditimin e pasqyrave financiare
te vitit ushtrimor 2018.
E-Mail ishte
("")
u be
("info@edg.al")
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)

29/07/2020

Numri i ceshtjes: CN-561230-07-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 29.06.2020, ku eshte vendosur:
Miratimi i emerimit te Ilia Çeçe si Ekspert Kontabel per auditimin e pasqyrave financiare
te vitit ushtrimor 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
paguar)

07/08/2020

Numri i ceshtjes: CN-566634-07-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2019.
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Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e performancës sipas natyres_2019_Energy Development Group sha.xlsx
Shenimet Shpjeguese_2019_Energy Development Group Sha.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar_2019_Energy Development Group sha.xlsx
Vendimi i ortakut _ 2019_Energy Development Group Sha.pdf
16/11/2020

Numri i ceshtjes: CN-619985-11-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 13.11.2020 ku eshte
vendosur:Emerimin ne cilesine e audituesit ligjor te znj.Fatime Alliu per te kryer auditimin
e pasqyrave financiare te vitit 2019 si dhe per te hartuar raportin e rezultatit qe do te dale
nga pasqyrat financiare 2019.
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

24/11/2020

Numri i ceshtjes: CN-623253-11-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit te aksionarit te vetem te shoqerise, date
21.11.2020, ku eshte vendosur: Riemerimi i anetareve te Keshillit Mbiqkyres te shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Sonila Goxha")
, Nga Data
ishte
("20/11/2011")
u be
("21/11/2020")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Sonila Goxha")
,
Kohëzgjatja ishte
("21/11/2020")
u be
("21/11/2023")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Mimoza Mana")
, Nga
Data ishte
("20/11/2011")
u be
("21/11/2020")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Mimoza Mana")
,
Kohëzgjatja ishte
("21/11/2020")
u be
("21/11/2023")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Nefail Leka")
, Nga Data
ishte
("20/11/2011")
u be
("21/11/2020")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Nefail Leka")
, Kohëzgjatja
ishte
("21/11/2020")
u be
("21/11/2023")
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
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16/12/2020

Numri i ceshtjes: CN-631925-12-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit datë 14.12.2020 ku është
vendosur:Ndryshimin e objektit të aktivitetit të shoqërisë.
Objekti ishte
("Studimin, projektimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ose
investimin per realizimin me fonde publike dhe/ose jo publike te heceve, financimin,
venien ne pune, administrimin, prodhimin, shperndarjen, eksportimin dhe shitjen e
energjise elektrike si dhe ndertimin e linjave te transmetimit te energjise elektrike per
tregtim te saj, konsulence teknike ne fusha te ndryshme, supervizion, menaxhime dhe
studime te te gjitha llojeve, realizimi i kontratave, marreveshjeve, ortakerive, shoqerive te
perbashketa apo forma te tjera si dhe te realizoje tregtimin dhe import-eksportin e
mallrave te ndryshem, industriale, ushqimore, mjekesore, te ndertimit, te mediave, te
mjeteve kryesore dhe ndihmese te prodhimit etj.Studimi, projektimi, vleresimi, konsulenca,
monitorimi ne kerkimin, zbulimin, shfrytezimin, perpunimin dhe tregtimin ne import
eskport te mineraleve metalore dhe jometalore, rera bituminoze, materiale ndertimore.
"Aktivitetet ne fushen e studimit, projektimit dhe zbatimit te punimeve ne pyje, kullota dhe
zona te mbrojtura".")
u be
("Studimin, projektimin, konsulencen,
sipermarrjen zbatuese dhe/ose investimin per realizimin me fonde publike dhe/ose jo
publike te heceve, financimin, venien ne pune, administrimin, prodhimin,
shperndarjen, eksportimin dhe shitjen e energjise elektrike si dhe ndertimin e linjave
te transmetimit te energjise elektrike per tregtim te saj, konsulence teknike ne fusha
te ndryshme, supervizion, menaxhime dhe studime te te gjitha llojeve, realizimi i
kontratave, marreveshjeve, ortakerive, shoqerive te perbashketa apo forma te tjera si
dhe te realizoje tregtimin dhe import-eksportin e mallrave te ndryshem, industriale,
ushqimore, mjekesore, te ndertimit, te mediave, te mjeteve kryesore dhe ndihmese te
prodhimit etj.Studimi, projektimi, vleresimi, konsulenca, monitorimi ne kerkimin,
zbulimin, shfrytezimin, perpunimin dhe tregtimin ne import eskport te mineraleve
metalore dhe jometalore, rera bituminoze, materiale ndertimore. "Aktivitetet ne
fushen e studimit, projektimit dhe zbatimit te punimeve ne pyje, kullota dhe zona te
mbrojtura". Kryerja e aktivitetit ne fushen e kerkimit te naftes dhe gazit natyror,
perfshire por pa u kufizuar ne: kerkim, studim gjeologjik - gjeofozik, projektim,
vleresim, interpretim i te dhenave, shpim i puseve, prodhim, perpunim, transportim,
shitje dhe/ose shkembim, eksport i gazit natyror, naftes dhe nenprodukteve te saj.
Ndertimi dhe montimi i te gjitha mjeteve, pajisjeve dhe instalimeve te kerkuara ne
fushen e prodhimit, perpunimit, tregtimit te naftes, gazit dhe nenprodukteve te tyre.
Asistence, keshillim, studim, projektim, supervizim, vleresim, sipermarrje zbatuese
dhe/ose investim me fonde publike ose jo publike (private) brenda dhe jashte
territorit te Republikes se Shqiperise, ne optimizimin dhe implementimin e teknikave
te permiresuara te prodhimit dhe furnizimit, pergatitjen e buxheteve, negociatave me
bankat e huaja, blerjen e mallrave, materialeve dhe sherbimeve jashte Republikes se
Shqiperise ne fushen e hidrokarbureve dhe gazit natyror. Per te realizuar objektin e
veprimtarise se saj, shoqeria mund te veproje brenda dhe jashte territorit te
Republikes se Shqiperise dhe te kryeje cdo aktivitet tjeter te nevojshem te lidhur,
instrumental, te dobishem, te perafert, elementar, etj., ne funksion te veprimtarise se
saj, ne fushen e kerkimit, perpunimit, tregetimit te naftes, gazit dhe nenprodukteve te
tyre.")
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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)
21/07/2021

Numri i ceshtjes: CN-746601-07-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit datë 23.06.2021 për caktimin e z Ilia
Çeçe dhe znj Fatime Alliu si auditues ligjorë për auditimin e pasqyrave financiare të vitit
2020.
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

27/07/2021

Numri i ceshtjes: CN-756001-07-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2020.
Lista e Dokumenteve:
04. Vendimi i ortakeve per Energy Development Group Sha.pdf
03.Pasqyrat Financiare_2020_Energy Development Group Sha.pdf
02.Pasqyra e performancës sipas natyres_2020_Energy Development Group sha.xlsx
01.Pasqyra e pozicionit financiar_2020_Energy Development Group sha.xlsx

13/10/2021

Numri i ceshtjes: CN-796269-10-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 20.09.2021, ku nder te tjera eshte
vendosur, miratimi i marrjes se nje huaje per qellime tregtare ne vleren prej 2.000.000
Euro, nga ana e huadhenesit shoqeria "Duferco Pobreg" SHPK, hua e cila do te garantohet
nepermjet vendosjes peng prej aksionarit Sokol Meqemeja te 100% te kuotave qe ai
zoteron ne kete shoqeri. Depozitimi i Marreveshjes Siguruese Nr. 3715 Rep. Nr. 2816
Kol., date 20.09.2021.
Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit

02/11/2021

Numri i ceshtjes: CN-807812-11-21
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Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i shkresës nr. 9244 Prot., datë 12.08.2021 për
Vendosjen e Mases se Sigurimit te Detyrimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria e
Pergjithshme e Tatimeve (Rajoni Qëndror) , ku është kërkuar: Të mos lejohet tjetërsimi
mbi pasurine dhe te drejtat pasurore qe i perkasin subjektit “ENERGY DEVELOPMENT
GROUP” SHA, pajisur me NUIS (NIPT)- K82124007R.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik
03/12/2021

Numri i ceshtjes: CN-827222-12-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kërkesës për heqjen e barres sigurese mbi titujt e
pronësisë Nr. 16996 Prot., datë 25.11.2021 lëshuar nga Drejtoria e Mbledhjes se
Detyrimeve Tatimore Rajoni Qendror, ku është njoftuar QKB se: Tatimpaguesi
“ENERGY DEVELOPMENT GROUP” SHPK, pajisur me NUIS (NIPT)- K82124007R
ka paguar detyrimet tatimore per kete arsye është vendosur lirimi nga Vendosja e Barrës
Siguruese mbi titujt e pronësisë me Nr. 9244 Prot, datë 12.08.2021, nga Drejtoria e
Mbledhjes se Detyrimeve Tatimore Rajoni Qendror.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

16/12/2021

Numri i ceshtjes: CN-833085-12-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i deklarates Nr.5066 Rep., Nr.3733 Kol.,
dt.13.12.2021 per heqjen e pengut te vendosur mbi aksionet e ENERGY
DEVELOPMENT GROUP me NIPT K82124007R,me nr.Regjistrimi A20210930091003543.
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

23/12/2021

Numri i ceshtjes: CN-836486-12-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te shoqerise, date 21.12.2021 per
ridepozitimin e pasqyrave financiare te audituara te vitit 2019 dhe vitit 2020.
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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Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR

Datë

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