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

L39406001N
06/08/2013

3. Emri i Subjektit

EUES Energy

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

10/07/2013

6. Kohëzgjatja

Nga: 10/07/2013
Lezhe Rreshen RRESHEN Rruga "At Gjergj Fishta" , pallati
9 katësh .
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

100,00
Ndertim, projektim, planvendosje te objekteve te vecanta,
projektime dhe ndertime civile, industriale, hidroenergjitike.
Ndertimi i Impianteve per prodhimin e Energjise Elektrike.
Shitje, shperndarje, transmetim dhe prodhim energjie
elektrike. 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. Cdo
operacion tregtar, operacione qe lidhen me pasurite e
luajtshme dhe te paluajtshme, operacione financiare dhe
kredimarrje, t'u jape garanci te treteve si dhe te bleje dhe
shese ose marre me qira ndermarrje, dege ndermarrjesh, si
dhe te kete pjesemarrje ne shoqeri te tjera, ente ose
konsorciume, te themeluara apo ne themelim e siper, qe kane
objekt te njejte ose te ngjashem, me te vetin apo gjithsesi
funksional per arritjen e qellimeve te shoqerise. Import Eksport dhe tregetim te artikujve te ndryshem ushqimor
industrial, material ndertimi etj. Agjensi imobilare si dhe cdo
lloj aktiviteti tjeter fitimprures.
Gezim Prenga
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10.1 Afati i emërimit
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
12. Ortakët

Nga: 01/06/2021

Deri: 01/06/2025

GezimPrenga

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 100.000,00

12.2 Numri i pjesëve

100,00

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

100,00

Natyre:

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse
zotëron kuotën si përfaqësues)
13. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit
14. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Emri Tregtar: EUES Energy
E-Mail: earapi@live.com
Telefon: 0696164107

15. Statusi:
Aktiv
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
Regjistrimi Fillestar: CN-151486-07-13

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
23/03/2021

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-676058-03-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim I vendimit date 23.3.2021 per ndryshim
administratori
E-Mail ishte
("")
u be
("earapi@live.com")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Estela Misso")
Ne daten "23/03/2025
eshte larguar administratori:
("Albert Arapi")

Nga data "23/03/2021

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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28/05/2021

Numri i ceshtjes: CN-709134-05-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, datë 24.05.2021 dhe kontratës së
shitjes, datë 25.05.2021 me anë të së cilave vërtetohet shitja e 100% të kuotave të shoqërisë
nga ortaku Albert Arapi në favor të Gezim Prenga.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("Gezim Prenga")
Numri i aksioneve "100,00
Perqindja ne kapital "100,00
Kontributi ne para "100.000,00
eshte larguar ortaku:
("Albert Arapi")
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)
Transferim i kuotave te kapitalit

10/06/2021

Numri i ceshtjes: CN-715426-06-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 01.06.2021 per ndryshimin e
administratorit , largimin e znj.Estela Miso dhe emerimin e z.Gezim Prenga .
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Gezim Prenga")
"01/06/2021
Ne daten "01/06/2025
eshte larguar administratori:
("Estela Misso")

Nga data

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

Datë: 18/05/2022

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