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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) K93408206A

2. Data e Regjistrimit 08/10/2009
3. Emri i Subjektit EKO ENERGJI-E
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 08/10/2009
6. Kohëzgjatja                  Nga: 08/10/2009
7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Elbasan Elbasan  ELBASAN Lagjia Aqif Pasha, pallati 31/3 

100.000,008. Kapitali
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 100,00

9. Objekti i aktivitetit Financimi, projektimi, ndertimi, venia ne pune administrimi, 
mirembajtja e hidrocentraleve ne baze te lejeve te formes 
BOT  te dhena nga Ministria Ekonomise Tregtise  dhe 
Energjitikes e autorizuar nga Keshilli Ministrave per 
shfrytezimin e ujit per prodhimin e energjise elektrike
Pëllumb Koçiasi10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 05/04/2021                Deri: 05/04/2026
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

EKOBETON
               Para: 100.000,00                Natyre: 
100,00

12. Ortakët 
12.1 Vlera e kapitalit
12.2 Numri i pjesëve
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

100,00
12.4 Komente (nëse ka)

13. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

14. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht Telefon: 0682053066  

15. Statusi: Aktiv
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Lista e Dokumenteve:
Akti i themelimit
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)

Regjistrimi Fillestar: CN-299339-10-09

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

09/12/2011 Numri i ceshtjes: CN-629544-12-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit " Për Vendosjen e Sekuestros 
Konservative"  Nr.46/D Regj, datë 28.09.2011, te  Përmbaruesit  Gjyqësor Privat, Tomorr 
Llalla,  ku urdherohet QKR,  për vënien e Sekuestors Konservative në shoqërinë  "EKO 
ENERGJI-E" shpk, me NUIS(NIPT)-K93408206A, pronar debitori,  Shoqëria 
"EKOBETON" shpk, me Administrator Pellumb Koçiasi, me NUIS(NIPT)-J62903274Q, 
të mos kryhen asnjë veprim në lidheje me shitjen, dhurimin e aksioneve te kësaj shoqërie 
pa urdhërin e Përmbaruesit Gjyqësor Privat.

Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR

16/04/2012 Numri i ceshtjes: CN-747184-04-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr. Nr.553-12 Regj. Nr.08269 Prot., date 
11.04.2012, Urdhrit  Nr.554-12 Regj. Nr.08274 Prot., date 11.04.2012, Urdhrit  Nr.555-12 
Regj. Nr.08288 Prot., date 11.04.2012 dhe Urdhrit Nr.556-12 Regj. Nr.08293 Prot., date 
11.04.2012, lëshuar nga Shoqëria  “Shërbimi Përmbarimor ZIG ” sh.p.k., ku është 
urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros konservative në aktivet e pales debitore 
shoqeria “EKOBETON" shpk,   që zotëron në shoqërinë  “EKO ENERGJI-E" shpk, me 
NUIS(NIPT) K93408206A.  Aktivet e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në 
një urdhëresë të dytë

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

17/04/2012 Numri i ceshtjes: CN-749634-04-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.599-12 Regj, Nr.08488 Prot., date 
13.04.2012, lëshuar nga Shoqëria  “Shërbimi Përmbarimor ZIG ” sh.p.k., ku është 
urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros konservative në aktivet e pales debitore 
shoqeria “EKOBETON" shpk,   që zotëron në shoqërinë  “EKO ENERGJI-E" shpk, me 
NUIS(NIPT) K93408206A.  Aktivet e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në 
një urdhëresë të dytë

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=79682435-14ED-4318-81D5-0B832E38FFF6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D6AD226B-138E-449D-80CD-223178DB3D1B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8A1F7C9C-6A45-4741-B5C9-6C1CFBB54DCC
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=AF3D1211-9D1F-4D92-9409-5954D0FAD314
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FE78F5CA-2C95-4649-981E-BC3B1A725AD9
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Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR

27/09/2013 Numri i ceshtjes: CN-203958-09-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr.Extra Prot, Nr.46Regj date 26.09.2013, 
"Per Heqjen e Sekuestros Konservative", leshuar nga Studio Permbarimore “Debit 
Collection” shpk, drejtuar QKR, ku eshte urdheruar: Heqjen e mases se sekuestros 
konservative, te shkreses nr.46/D date 28.09.2011 te shoqerise “EKO-ENERGJI-E”, me 
NIPT K93408206A,  pronar debitor,  Shoqëria "EKO-BETON" shpk, me Administrator 
Pellumb Koçiasi, me NUIS(NIPT)-J62903274Q.

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

15/07/2015 Numri i ceshtjes: CN-154173-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim bilanci vjetor 2011

Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

05/01/2016 Numri i ceshtjes: CN-479254-12-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit te ortakut te vetem date 28.12.2015, ku 
eshte vendosur caktimi i administratorit te ri te shoqerise z.Enea Kociasi per pese vitet ne 
vazhdim. Saktesim i kodit ekonomik.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:            ("Enea Koçiasi")                      Nga data "28/12/2015             
Ne daten "28/12/2020
eshte larguar administratori:            ("Pëllumb Koçiasi")         

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

15/02/2018 Numri i ceshtjes: CN-670678-02-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes:  Depozitim i Urdhrit nr. 79 Prot. nr. 416 Regj., datë 
12.02.2018, lëshuar nga Studio Përmbarimore “DEBIT COLLECTION” sh.p.k., 
protokolluar nga QKB me nr. 1709 Prot., datë 13.02.2018, ku është urdhëruar: “Vendosja e 
masës së sekuestros mbi titujt e pronësisë në pronësi të debitorit,  Shoqëria “EKO 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B89A60BC-865A-45D5-95EC-0EBF59704F75
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=550A5EF8-CEB1-424B-A328-B68DFC995D07
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D4D831EE-860B-43C0-A01B-C5893D983461
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4FBCF3D0-2387-4CDA-B6D4-CADD2CA7A238
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FC4F42E0-A04E-4C16-92A5-5AEDB3B02DFC
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=36D90FA1-7966-4409-B6C5-F693A0250F35
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ENERGJI-E” sh.p.k, me NIPT-K93408206A, ku pronar, ortak i vetëm është  Shoqëria 
“EKOBETON” sh.p.k., me administrator Pëllumb Koçiasi, me NIPT-J62903274Q. 

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

18/09/2018 Numri i ceshtjes: CN-941959-09-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.1470/5 Prot., Nr.436-18 Dosje, 
date060.09.2018, protokolluar nga QKB me Nr.10466 Prot., date 14.09.2018,  lëshuar nga 
Shoqeria Permbarimore “Kodra Bailiff Service” shpk ku eshte urdheruar: Vendosjen e 
mases se sekuestros konservative ne aksionet, kuotat e debitorit “Eko Energji -E ” shpk me 
NIPT K93408206A, me si dhe te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre 
aksioneve/kuotave duke ndaluar tjetersimin ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e 
asnje veprimi qe do te sillte ndryshime ne regjistrin tregtar. Dokumentacioni do te qendroje 
i bllokuar deri ne nje urdher te dyte.

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

24/06/2019 Numri i ceshtjes: CN-237090-06-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr. 654Prot, Nr. 82 Regj datë 11.06.2019 
, protokolluar ne QKB me Nr. 8026Prot date 11.06.2019 dhe urdhërit Nr. 573/1 Prot , Nr. 
82 Regj datë 14.05.2019 protokolluar në QKB me Nr. 7650 datë 20.05.2019, lëshuar nga  
shoqeria permbarimore “Profitous Bailiff Service”shpk  ku është urdhëruar:Heqja e 
sekuestros konservative të vendosur me shkresën Nr. 79 Prot datë 12.02.2018, të urdhëruar 
nga Shoqëria Përmbarimore Debit Collection SHPK me debitor Shoqëria “EKO 
ENERGJI-E” me Nipt K93408206A.  

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

22/04/2021 Numri i ceshtjes: CN-683106-04-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të asamblesë së ortakëve datë 
05.04.2021 ku eshte vendosur: Largimi i administratorit z. Enea Koçiasi dhe emërimi i 
administratorit z. Pëllumb Koçiasi.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:            ("Pëllumb Koçiasi")                      Nga data 
"05/04/2021             Ne daten "05/04/2026
eshte larguar administratori:            ("Enea Koçiasi")         

Lista e Dokumenteve:

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=43CCDF61-7CB5-4F40-9EFE-158E35EF62D4
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=34F7B695-EDAC-4302-A8C5-60EFF0E20C4E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=76E8B43F-F4BE-4489-A854-930B904CD5F6
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Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme

Datë: 04/05/2022 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DBE31460-2C93-42CE-B07D-B0A929543F1F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DBE31460-2C93-42CE-B07D-B0A929543F1F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FAE74C41-BEA5-4B73-ABD0-EBEE1366ECD1

