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

L32120012G
20/09/2013

3. Emri i Subjektit

S.P.E GJADER

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

16/09/2013

6. Kohëzgjatja

Nga: 16/09/2013
Tirane Tirane TIRANE Njësia Bashkiake nr.11, Rruga e
Durrësit, ndodhur në zonën kadastrale nr.8310, numër
pasurie 12/104.
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

100,00
Ndertimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve ne
kaskaden e lumit Gjader, tek Autoriteti Kontraktues,
Ministria e Ekonomise ku perfshihet financimi, projektimi,
ndertimi, venia ne pune, prodhimi, furnizimi, transmetimi,
shperndarja, eksportimi dhe shitja e energjise elektrike. Te
hartoje projektin e ndertimit te tete hidrocentraleve, te lidhe
kontrata sipermarrjeje per zbatimin e punimeve te projektit si
dhe cdo lloj kontrate tjeter me qellim .realizmin e objektit te
kontrates se koncesionit te nenshkruar me date 09.09.2013
nr.10328Rep dhe nr.3322 Kol. Gjithashtu shoqeria do te
mund te kryeje cdo aktivitet tjeter ekonomik, tregtar,
financiar, qe gjykohet e nevojshme dhe e dobishme per
realizimin e objektit te shoqerise, perfshire shitjen e mjeteve
te shoqerise si makinerite, pajisjet, marrja dhe dhenia me
qira, te qenit garant, hipotekimi dhe pjesemarrja ne shoqeri te
tjera.
Eduart Gjinaj
Nga: 08/09/2020

Deri: 08/09/2025

11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
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11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Administratori/ët
12.1 Afati i emërimit

13. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
13.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

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

Autorizohet Z. Eduart Gjinaj të hapi një nr. llogarie pranë
Bankës Credins në emër të S.P.E Gjader si dhe të kryejë të
gjitha veprimet e nevojshme për llogari të Shoqërisë. Në këtë
numër llogarie të ketë akses vetëm Z.Eduart Gjinaj dhe asnjë
nga ortakët e tjerë përfshirë dhe administratorin tjetër të
S.P.E Gjader. Autorizohet Z. Eduart Gjinaj të hapi një nr.
llogarie pranë Abi Bank në emër të S.P.E Gjader si dhe të
kryejë të gjitha veprimet e nevojshme për llogari të
Shoqërisë. Në këtë numër llogarie të ketë akses vetëm
Z.Eduart Gjinaj dhe asnjë nga ortakët e tjerë përfshirë dhe
administratorin tjetër të S.P.E Gjader. Heqjen e çdo aksesi
ndaj të gjithë ortakëve dhe administratorëve të shoqërisë me
përjashtim të Z. Eduart Gjinaj vetëm për llogaritë e
mëposhtme: AL 22 2121 1315 0000 0000 0108 8823 Credins
Bank AL 14 2121 1315 0000 0000 0109 4981 Credins Bank
($) AL 65 2121 1315 0000 0000 0108 8825 Credins Bank
(Euro) AL 52 2101 1012 0000 0000 0215 3219 Abi Bank
AL 25 2101 1012 0000 0000 0215 3220 Abi Bank (Euro)
AL 19 2101 1012 0000 0000 0215 3231 Abi Bank ($)
Ndue Jaku
Nga: 08/09/2020

Deri: 08/09/2025

Autorizohet vetëm Z.Ndue Jaku dhe jo administratori tjetër
që të hapi një nr.llogarie pranë Bankës Kombëtare Tregtare
si dhe Raiffeisen Bank në emër të S.P.E GJADER, si dhe të
kryejë të gjitha veprimet e nevojshme për llogari të shoqërisë
pranë kësaj banke. Në këtë nr.llogarie do të ketë akses vetëm
Z.Ndue Jaku dhe asnjë nga ortakët e tjerë, përfshirë dhe
administratorin tjetër.
EUES Energy
Para: 14.000,00

Natyre:

14,00
14,00

14.4 Komente (nëse ka)
15. Ortakët
15.1 Vlera e kapitalit
15.2 Numri i pjesëve
15.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

RAFAELO 2002
Para: 61.000,00

Natyre:

61,00
61,00

15.4 Komente (nëse ka)
16. Ortakët
16.1 Vlera e kapitalit

S.P.E Energy
2

16.2 Numri i pjesëve
16.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

Para: 21.000,00

Natyre:

21,00
21,00

16.4 Komente (nëse ka)
17. Ortakët
17.1 Vlera e kapitalit
17.2 Numri i pjesëve
17.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

VLLAZNIMI
Para: 4.000,00

Natyre:

4,00
4,00

17.4 Komente (nëse ka)
18. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit
19. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Emri Tregtar: S.P.E GJADER
E-Mail: juristi.rafaelo@yahoo.com
Telefon: 0672011881

20. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
Akti i themelimit
Dokumenti i autorizimit
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-194238-09-13

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
29/01/2015

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-829538-01-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të Asambles së Ortakëve të Shoqërisë
Datë. 27.05.2014, ku është vendosur: Shitjen e 5 % të kuotave të kapitalit nga shoqeria
JUNIK sh.p.k në favor te shoqerise S.P.E Energy. Shitjen e 10 % të kuotave të kapitalit
nga shoqeria RAFAELO 2002 sh.p.k në favor të shoqerise S.P.E Energy. Shitjen e 12 % të
kuotave të kapitalit nga shoqeria ANI sh.p.k në favor të shoqerise S.P.E Energy. Shitjen e
7 % të kuotave të kapitalit nga shoqeria VLLAZNIMI sh.p.k në favor të shoqerise EUES
Energy. Depozitimi i Kontratës së Shitjes Nr.677 Rep., Nr.435/4 Kol., date 23.05.2014.
Depozitimi i Kontratës së Shitjes Nr.878 Rep., Nr.436/3 Kol., date 23.05.2014. Depozitimi
i Kontratës së Shitjes Nr.1330 Rep., Nr.664/2 Kol., date 21.07.2014. Depozitimi i
Kontratës së Shitjes Nr.901 Rep., Nr.447/2 Kol., date 27.05.2014.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
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eshte larguar ortaku:
("JUNIK")
eshte larguar ortaku:
("RAFAELO 2002")
Kane ndryshuar te dhenat per
("S.P.E Energy")
, Vlera e Kontributit
ishte
("1.000,00")
u be
("28.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("S.P.E Energy")
, Përqindja e
Kapitalit ishte
("1,00")
u be
("28,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("S.P.E Energy")
, Numri i aksioneve
ishte
("1,00")
u be
("28,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("ANI SHPK")
, Vlera e Kontributit
ishte
("73.000,00")
u be
("61.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("ANI SHPK")
, Përqindja e Kapitalit
ishte
("73,00")
u be
("61,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("ANI SHPK")
, Numri i aksioneve
ishte
("73,00")
u be
("61,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("VLLAZNIMI")
, Vlera e Kontributit
ishte
("10.000,00")
u be
("3.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("VLLAZNIMI")
, Përqindja e
Kapitalit ishte
("10,00")
u be
("3,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("VLLAZNIMI")
, Numri i aksioneve
ishte
("10,00")
u be
("3,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("EUES Energy")
, Vlera e Kontributit
ishte
("1.000,00")
u be
("8.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("EUES Energy")
, Përqindja e
Kapitalit ishte
("1,00")
u be
("8,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("EUES Energy")
, Numri i aksioneve
ishte
("1,00")
u be
("8,00")
Lista e Dokumenteve:
Transferim i kuotave te kapitalit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
28/01/2015

Numri i ceshtjes: CN-834422-01-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: U depozitua Bilanci I vitit 2013
Lista e Dokumenteve:
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Akti i Pageses e kundravajtjes administrative (nëse ka)
Bilanci Kontabël
Mandati i Pageses
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26/03/2015

Numri i ceshtjes: CN-951155-03-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit, date 19.03.2015, ku eshte vendosur:
Ndryshim i selise. Saktesim i Kodit Ekonomik (NVE).
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njësia Bashkiake nr.11, Rruga e Durrësit, ndodhur në zonën kadastrale nr.8310,
numër pasurie 12/104.;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Kthesa e Kamzes, Tirane .;
"
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)

21/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-160053-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare te vitit 2014.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

02/11/2015

Numri i ceshtjes: CN-318202-09-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimin të Asambles së Ortakeve Datë.
19.08.2015 ku është vendosur. Te miratoj doreheqjen Z. Valentino Kacorri nga detyra
administrator te shoqerise. Te emroj si administrator te shoqerise Z. Albert Arapi dhe Z.
Eduart Gjinaj.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Albert Arapi")
Ne daten "19/08/2020
eshte shtuar administratori:
("Eduart Gjinaj")
"19/08/2015
Ne daten "19/08/2020
eshte larguar administratori:
("Valentino Kaçorri")

Nga data "19/08/2015
Nga data

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
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14/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-788785-07-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi I vendimit date 01.07.2016 ku eshte
vendosur:Perqindja e pjesemarrjes prej 61% e subjektit "Ani" sh.p.k., me NIPTK57916301B dhe administrator Z.Eduart Gjinaj ti kaloje subjektit "Rafaelo 2002" sha me
NIPT-K22113003Q me administrator Z.Eduart Gjinaj, pasi subjekti "Ani" sh.p.k.,eshte
perthithur nga subjekti "Rafaelo 2002" sha me ceshtjen me Cn-094625.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
eshte shtuar ortaku:
("RAFAELO 2002")
Numri i aksioneve "61,00
Perqindja ne kapital "61,00
Kontributi ne para "61.000,00
eshte larguar ortaku:
("ANI SHPK")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

19/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-827713-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare 2015.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

28/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-406065-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim Bilanci Vjetor 2016
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta

15/12/2017

Numri i ceshtjes: CN-594222-12-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 20.10.2017 per ndryshim
administratori. Largimi i Albert Arapi dhe emerimi i Valentino Kaçorri.
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Valentino Kaçorri")
"20/10/2017
Ne daten "20/10/2022
eshte larguar administratori:
("Albert Arapi")

Nga data

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Vendim i asamblese se pergjithshme
26/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-883948-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim Bilanci te vitit 2017
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
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 ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël

10/07/2019

Numri i ceshtjes: CN-258582-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare për vitin 2018.
Lista e Dokumenteve:
Shenime SPEGjander 2018.pdf
Vendim Asambleje SPE 2018.pdf
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres SPE
QKR 2018.xlsx
Pasqyra e pozicionit financiar SPE QKR 2018.xlsx

23/08/2019

Numri i ceshtjes: CN-311737-08-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimeve, datë 28.07.2019 ku është vendosur:
Autorizimi Z. Eduart Gjinaj te hapi nje nr. llogarie prane Bankes Credins dhe prane ABI
Bank ne emer te S.P.E Gjader si dhe te kryeje te gjitha veprimet e nevojshme per llogari te
Shoqerise. Ne këto numer llogarie te kete akses vetem Z.Eduart Gjinaj dhe asnje nga
ortaket e tjere perfshire dhe administratorin tjeter te S.P.E Gjader.
E-Mail ishte
("")
u be
("juristi.rafaelo@yahoo.com")
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Eduart Gjinaj")
,
Competence ishte
("")
u be
("Autorizohet Z. Eduart Gjinaj te
hapi nje nr. llogarie prane Bankes Credins ne emer te S.P.E Gjader si dhe te kryeje te
gjitha veprimet e nevojshme per llogari te Shoqerise. Ne kete numer llogarie te kete
akses vetem Z.Eduart Gjinaj dhe asnje nga ortaket e tjere perfshire dhe administratorin
tjeter te S.P.E Gjader.")
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)
15/11/2019

Numri i ceshtjes: CN-402833-11-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, datë 01.11.2019 ku është vendosur:
Ndryshim adminstratori. Largim z.Valentino Kaçorri dhe emërim z.Ndue Jaku. Përcaktim i
kompetencave të z.Eduart Gjinaj. Të gjitha shoqëritë aksionere që përbëjnë kompaninë
koncensionare S.P.E GJADER, veprojnë dhe përgjigjen vetëm për përqindjet, kuotat dhe
objektet e përcaktuara në vendimin datë 01-11-2019.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Ndue Jaku")
Nga data "01/11/2019
Ne daten "01/11/2022
eshte larguar administratori:
("Valentino Kaçorri")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Eduart Gjinaj")
,
Competence ishte
("Autorizohet Z. Eduart Gjinaj te hapi nje nr. llogarie
prane Bankes Credins ne emer te S.P.E Gjader si dhe te kryeje te gjitha veprimet e
nevojshme per llogari te Shoqerise. Ne kete numer llogarie te kete akses vetem Z.Eduart
Gjinaj dhe asnje nga ortaket e tjere perfshire dhe administratorin tjeter te S.P.E
Gjader.")
u be
("Autorizohet Z. Eduart Gjinaj të hapi një nr. llogarie
pranë Bankës Credins në emër të S.P.E Gjader si dhe të kryejë të gjitha veprimet e
nevojshme për llogari të Shoqërisë. Në këtë numër llogarie të ketë akses vetëm Z.Eduart
Gjinaj dhe asnjë nga ortakët e tjerë përfshirë dhe administratorin tjetër të S.P.E Gjader.
Autorizohet Z. Eduart Gjinaj të hapi një nr. llogarie pranë Abi Bank në emër të S.P.E
Gjader si dhe të kryejë të gjitha veprimet e nevojshme për llogari të Shoqërisë. Në këtë
numër llogarie të ketë akses vetëm Z.Eduart Gjinaj dhe asnjë nga ortakët e tjerë
përfshirë dhe administratorin tjetër të S.P.E Gjader. Heqjen e çdo aksesi ndaj të gjithë
ortakëve dhe administratorëve të shoqërisë me përjashtim të Z. Eduart Gjinaj vetëm për
llogaritë e mëposhtme: AL 22 2121 1315 0000 0000 0108 8823 Credins Bank AL 14
2121 1315 0000 0000 0109 4981 Credins Bank ($) AL 65 2121 1315 0000 0000 0108
8825 Credins Bank (Euro) AL 52 2101 1012 0000 0000 0215 3219 Abi Bank AL 25 2101
1012 0000 0000 0215 3220 Abi Bank (Euro) AL 19 2101 1012 0000 0000 0215 3231 Abi
Bank ($) ")
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Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
22/06/2020

Numri i ceshtjes: CN-527166-06-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i marreveshjes siguruese date 13.05.2020, Nr.2543
Rep., Nr. 779 Kol., midis “RAFAELO 2002” sh.a (barredhenesi) dhe shoqerise “BANKA
AMERIKANE E INVESTIMEVE” sh.a, (barremarresi), me objekt: Krijimi i nje barre
siguruese mbi pasurite e luajtshme te barredhenesit, si garanci per shlyerjen e kredise te
akorduar nga “BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE” sh.a, mbi objektin e
meposhtem: Barredhenesi shoqeria “RAFAELO 2002” sh.a vendos barre mbi 61% te
kuotave qe zoteron ne shoqerine “S.P.E GJADER” sh.p.k.me NIPT L32120012G.
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit

29/09/2020

Numri i ceshtjes: CN-585383-09-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, datë 08.09.2020 për riemërimin e
administratorëve Eduart Gjinaj dhe Ndue Jaku.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Eduart Gjinaj")
,
Nga Data ishte
("19/08/2015")
u be
("08/09/2020")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Eduart Gjinaj")
,
Kohëzgjatja ishte
("19/08/2020")
u be
("08/09/2025")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Ndue Jaku")
, Nga
Data ishte
("01/11/2019")
u be
("08/09/2020")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Ndue Jaku")
,
Kohëzgjatja ishte
("01/11/2022")
u be
("08/09/2025")
Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Vendim i asamblese se pergjithshme

13/11/2020

Numri i ceshtjes: CN-619636-11-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Pasqyrave Financiare të vitit 2019.
Lista e Dokumenteve:
Pagesa e Gjobes QKB per SPE 2019.pdf
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Shenimet Bilanc 2019 Spe Gjader.pdf
Bilanc 2019 Spe Gjader.pdf
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres SPE
2019.xlsx
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta SPE.xlsx
Pasqyra e flukseve të mjeteve monetare Indirekte SPE 2019.xlsx
Vendim SPe 2019.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar SPE 2019.xlsx
10/03/2021

Numri i ceshtjes: CN-670028-03-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kontratës së shitjes të 2.33 % të kuotave të
shoqërisë, datë 08.03.2021. Depozitimi i vendimit, datë 08.03.2021 ku është vendosur : Shitja e 2.33 % të kuotave të shoqërisë nga ortaku “S.P.E Energy” SHPK në favor të
“EUES Energy” SHPK.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
Kane ndryshuar te dhenat per
("EUES Energy")
, Vlera e Kontributit
ishte
("8.000,00")
u be
("10.330,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("EUES Energy")
, Përqindja e
Kapitalit ishte
("8,00")
u be
("10,33")
Kane ndryshuar te dhenat per
("EUES Energy")
, Numri i aksioneve
ishte
("8,00")
u be
("10,33")
Kane ndryshuar te dhenat per
("S.P.E Energy")
, Vlera e Kontributit
ishte
("28.000,00")
u be
("25.670,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("S.P.E Energy")
, Përqindja e
Kapitalit ishte
("28,00")
u be
("25,67")
Kane ndryshuar te dhenat per
("S.P.E Energy")
, Numri i aksioneve
ishte
("28,00")
u be
("25,67")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Transferim i kuotave te kapitalit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

25/03/2021

Numri i ceshtjes: CN-676877-03-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: 1- Depozitimi i vendimit të asamblesë së ortakëve të shoqërisë
datë 10.03.2021, ku është vendosur: Miratimi i shitjes së 4.67% të kuotave të ortakut
shoqëria “S.P.E Energy” që zotëron në shoqërinë " S.P.E GJADER " sh.p.k. 2Depozitimi i kontratës së shitjes së kuotave datë 10.03.2021, ndërmjet palës shitëse
shoqëria “S.P.E Energy” dhe palës blerëse shoqëria “EUES Energy” dhe shoqëria
“VLLAZNIMI”.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
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Kane ndryshuar te dhenat per
("S.P.E Energy")
, Vlera e Kontributit
ishte
("25.670,00")
u be
("21.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("S.P.E Energy")
, Përqindja e
Kapitalit ishte
("25,67")
u be
("21,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("S.P.E Energy")
, Numri i aksioneve
ishte
("25,67")
u be
("21,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("EUES Energy")
, Vlera e Kontributit
ishte
("10.330,00")
u be
("14.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("EUES Energy")
, Përqindja e
Kapitalit ishte
("10,33")
u be
("14,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("EUES Energy")
, Numri i aksioneve
ishte
("10,33")
u be
("14,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("VLLAZNIMI")
, Vlera e Kontributit
ishte
("3.000,00")
u be
("4.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("VLLAZNIMI")
, Përqindja e
Kapitalit ishte
("3,00")
u be
("4,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("VLLAZNIMI")
, Numri i aksioneve
ishte
("3,00")
u be
("4,00")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Transferim i kuotave te kapitalit
Vendim i asamblese se pergjithshme
21/06/2021

Numri i ceshtjes: CN-723959-06-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2020
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres
SPE.xlsx
Vendimi SPE 2020.pdf
Shenime SPE 2020.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar SPE.xlsx

Datë: 18/05/2022

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