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

K97519201C
19/01/2009

3. Emri i Subjektit

EURON Energy Group

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

14/01/2009

6. Kohëzgjatja

Nga: 14/01/200914/01/2044
Kukes Kukes KUKES Lagja nr. 6, Pallati nr. 8, Apartamenti
nr. 7/1
100.000,00

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

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

100,00
Financimi, Projektimi, Ndertimi, Venia ne pune, Operimi,
administrimi,tregtimi
i
energjise,
mirembajtja
e
Hidrocentraleve "Orgjost i Ri","Bele 1, Bele 2, Topojan 1,
Topojan 2 dhe Transfermin e tyre ne perfundim te kontrates
nga koncesionari tek Autoriteti Konkurues, ne perputhje me
Kontraten e Koncesionit nr. 9203 Rep, nr. 1038 Kol date
17.11.2008 te lidhur me Ministrine e Ekonomise Tregtise
dhe Energjitikes (METE). Vendimin e Keshillit te
Ministrave nr. 1581 date 03.12.2008.
Gezim Çela
Nga: 25/04/2013

Deri: 25/04/2015

KADRIA
Para: 13.000,00

Natyre:

13,00
13,00

12.4 Komente (nëse ka)
1

13. Ortakët
13.1 Vlera e kapitalit
13.2 Numri i pjesëve
13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

ALB-BUILDING
Para: 30.000,00

Natyre:

Para: 57.000,00

Natyre:

30,00
30,00

13.4 Komente (nëse ka)
14. Ortakët
14.1 Vlera e kapitalit
14.2 Numri i pjesëve
14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

EURON
57,00
57,00

14.4 Komente (nëse ka)
15. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit
16. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Emri Tregtar: EURON Energy Group
Telefon: 0682029418

17. Statusi:
Çregjistruar pa Likuidim
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)
Akti i themelimit
Dokumenti i autorizimit
Regjistrimi Fillestar: CN-206796-01-09

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
23/04/2010

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-381392-04-10
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
eshte shtuar ortaku:
("ALB-BUILDING")
Numri i aksioneve "20,00
Perqindja ne kapital "20,00
Kontributi ne para "20.000,00
Kane ndryshuar te dhenat per
("KADRIA")
, Vlera e Kontributit ishte
("17.000,00")
u be
("13.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("KADRIA")
, Përqindja e Kapitalit
ishte
("17,00")
u be
("13,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("KADRIA")
, Numri i aksioneve ishte
("17,00")
u be
("13,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("EURON")
, Vlera e Kontributit ishte
("71.000,00")
u be
("57.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("EURON")
, Përqindja e Kapitalit
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ishte
("71,00")
u be
("57,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("EURON")
, Numri i aksioneve ishte
("71,00")
u be
("57,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Teuta Konstruksion")
, Vlera e
Kontributit ishte
("12.000,00")
u be
("10.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Teuta Konstruksion")
, Përqindja e
Kapitalit ishte
("12,00")
u be
("10,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Teuta Konstruksion")
, Numri i
aksioneve ishte
("12,00")
u be
("10,00")
Lista e Dokumenteve:
Transferim i kuotave te kapitalit
Vendim i asamblese se pergjithshme
07/04/2011

Numri i ceshtjes: CN-532905-04-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit nr 1, dt 05-04-2011 dhe i kontrates nr
1297 rep,nr 363/1 kol date 05.04.2011 per shitjen e kuotave.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
eshte larguar ortaku:
("Teuta Konstruksion")
Kane ndryshuar te dhenat per
("ALB-BUILDING")
, Vlera e
Kontributit ishte
("20.000,00")
u be
("30.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("ALB-BUILDING")
, Përqindja e
Kapitalit ishte
("20,00")
u be
("30,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("ALB-BUILDING")
, Numri i
aksioneve ishte
("20,00")
u be
("30,00")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Transferim i kuotave te kapitalit

26/07/2011

Numri i ceshtjes: CN-577717-07-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve te shoqerise
"Euron Energy Group " shpk date 21.07.2011, per shtimin e objektit te veprimtarise
"tregtimi i energjise".Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve date 21.07.2011 te
shoqerise " Alb -Building" Shpk per shtimin e objektit te veprimtarise "tregtimi i
energjise".Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve date 21.07.2011 te shoqerise "
KADRIA" Shpk per shtimin e objektit te veprimtarise "tregtimi i energjise".
Objekti ishte
("Financimi, Projektimi, Ndertimi, Venia ne pune, Operimi,
administrimi, mirembajtja e Hidrocentraleve "Orgjost i Ri","Bele 1, Bele 2, Topojan 1,
Topojan 2 dhe Transfermin e tyre ne perfundim te kontrates nga koncesionari tek
Autoriteti Konkurues, ne perputhje me Kontraten e Koncesionit nr. 9203 Rep, nr. 1038 Kol
date 17.11.2008 te lidhur me Ministrine e Ekonomise Tregtise dhe Energjitikes (METE).
Vendimin e Keshillit te Ministrave nr. 1581 date 03.12.2008.")
u be
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("Financimi, Projektimi, Ndertimi, Venia ne pune, Operimi, administrimi,tregtimi i
energjise, mirembajtja e Hidrocentraleve "Orgjost i Ri","Bele 1, Bele 2, Topojan 1,
Topojan 2 dhe Transfermin e tyre ne perfundim te kontrates nga koncesionari tek
Autoriteti Konkurues, ne perputhje me Kontraten e Koncesionit nr. 9203 Rep, nr.
1038 Kol date 17.11.2008 te lidhur me Ministrine e Ekonomise Tregtise dhe
Energjitikes (METE). Vendimin e Keshillit te Ministrave nr. 1581 date 03.12.2008.")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
06/05/2013

Numri i ceshtjes: CN-088446-05-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit dat 25.04.2013 ku ne te cilen eshte
vendosur :Caktimi i kuorumit per vendim-marje sipase list-prezences Zgjedhja e kryetarit
te mbledhjes te asamblese se pergjithshme Zgjedhja e mbajtesit te proces-verbalit te
mbledhjes se asamblese se pergjithshme .Emerimin e administratorit te shoqerise Euron
Energy Group Sh.p.k .Shtypja e perjudhes " Grace Period" sipase Kontrates se Kredise
Rep.Nr.3160 Kol Nr.1651 Dat 13.07.2011 me Raifaisen BankvSh.A Miratimin e
pasqyrave financiare te shoqersie dhe raporteve te ecurise per vitin 2012.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Gezim Çela")
, Nga
Data ishte
("14/01/2009")
u be
("25/04/2013")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Gezim Çela")
,
Kohëzgjatja ishte
("14/01/2012")
u be
("25/04/2015")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

29/07/2014

Numri i ceshtjes: CN-579815-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Dokumenti i autorizimit
Bilanci Kontabël

10/11/2014

Numri i ceshtjes: CN-705339-11-14 (Projekt ndarjeje ne shoqeri te re)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit nr.1, datë 24.07.2014, të asamblesë së
ortakëve të shoqërisë, ku është vendosur: 1.Miratimin e Projekt-Marrëveshjes së Ndarjes,
të shoqërisë “EURON Energy Group “ sh.p.k, duke shpërndarë aktivet dhe pasivet e saj në
tre shoqëri pritëse, në shoqërinë “Alb Energy” sh.p.k, “Euron Energy” sh.p.k dhe shoqërinë
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“Energal” sh.p.k. 2.Aprovimin e propozimit të adminitratorit të shoqërisë Z.Gezim Çela,
për emërimin e Z.Qemal Rudi dhe Z.Luan Kamberi si ekspert kontabël të autorizuar për
auditimin e pasqyrave financiare të 6 mujorit 2014. 3.Miratimin e Marrëveshjes së
Bashkëpunimit për ndarjen e shoqërisë.Depozitimi i Raportit paraprak të Ekspertit
Kontabël mbi Ndarjen e shoqërisë “EURON Energy Group “ sh.p.k, datë
25.07.2014.Depozitimi i Raportit të administratorit mbi ndarjen e shoqërisë, date
30.06.2014.Depozitimi i Projekt-Marrëveshjes së Ndarjes, datë 24.07.2014.Depozitimi i
shkresës Nr.3644/7, datë 07.10.2014, të Ministrit të Energjisë dhe Industrisë, mbi
aprovimin e ndarjes së Konçesionarit “EURON Energy Group”, sh.p.k, në tre shoqëri
pritëse.
Lista e Dokumenteve:
Raporti i ndarjes hartuar nga përfaqësuesit ligjor te shoqërisë
Vendimi i gjykatës për emërimin e eksperteve te licencuar te pavarur
Raportet e administrimit te detyrueshme për publikim, te te paktën tre viteve te fundit
Raporti i ndarjes hartuar nga ekspertet e licencuar te pavarur
Pasqyrat financiare te shoqërisë, për te paktën tre viteve te fundit
Projektmarrëveshja e ndarjes
08/01/2015

Numri i ceshtjes: CN-787467-01-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Mandati i Pageses

03/03/2015

Numri i ceshtjes: CN-883574-02-15 (Miratimi i ndarjes ne shoqeri te re)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit nr.1, datë 21.02.2015, të asamblesë së
ortakëve të shoqërisë, ku është vendosur: Miratimin e Marrëveshjes Perfundimtare të
Ndarjes, të shoqërisë “EURON Energy Group“ sh.p.k dhe raportit te ekspertit per ndarjen
perfundimtare te shoqerise. Depozitimi i proçesverbalit te asamblese, date 21.02.2015.
Depozitimi i Marrëveshjes të Ndarjes, datë 21.02.2015 të shoqërisë “EURON Energy
Group “ sh.p.k ne tre shoqeri te reja : “EURON ENERGY” sh.p.k, “ENERGAL” sh.p.k
dhe “ALB-ENERGY” sh.p.k.
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar për shlyerjen e kontribuit ne para (nese ka kontribut ne para)
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
Dokument i vlefshem identifikimi i perfaqesuesit
Vendimi i gjykates per emerimin e ekspertit te pavarur per vleresimine kontributit ne
natyre (nese kontributi eshte natyre)

12/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-811796-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
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FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Pasyrave Financiare te vitit 2010.
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Dokumenti i autorizimit
24/08/2016

Numri i ceshtjes: CN-895516-08-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Mandati i Pageses
Bilanci Kontabël
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues

Datë: 05/05/2022

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