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

K73621202N
21/12/2007

3. Emri i Subjektit

HEC-i Tërvolit

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

12/12/2007

6. Kohëzgjatja

Nga: 12/12/200712/12/2042
Elbasan Pishaj TERVOL Godina e Hidrocentralit Tërvol,
Komuna Pishaj
390.929.905,00

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

5,00
Zbatimi i kontrates konçesionare me Autoritetin Kontraktues
(Ministrine e Ekonomise, Tregtise dhe Energjitikes) e
miratuar me VKM Nr.724, date 30.10.2007, qe ka hyre ne
fuqi pas botimit ne Fletoren Zyrtare Nr. 151, date 13 Nentor
2007.Gjithashtu, Shoqeria, ne funksion te permbushjes se
objektit te mesiperm, mund te kryeje 9do veprimtari te lejuar
nga ligji, duke u perqendruar kryesisht ne: Prodhim te
energjise elektrike, duke shfrytezuar burimet e energjise, te
cilat gjenden ne natyre dhe jane te rinovueshme, si ajo
hidrike, diellore, e eres, gjeotermale, e biomases ose bogazit,
si dhe energjia nga mbetjet urbane.Studim dhe projektim te
hidrocentraleve, centraleve apo impianteve te cilat bejne te
mundur shfrytezimin e energjise qe gjendet ne natyre dhe
qejane te rinovueshme.Ndertim, rehabilitim, modernizim te
hidrocentraleve, te centraleve dhe te impianteve, te cilat
bejne te mundur shfrytezimin e energjive qe gjenden ne
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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

natyre dhe qe jane te rinovueshme.Operim, shitje te energjise
elektrike klienteve dhe blerje te energjise elektrike nga
operatore te ndryshem privat apo shteteror, brenda dhe jashte
vendit.Transmetim te energjise elektrike ne sistemin e
tensionit te larte, funksion i cili perfshin edhe transmetimin
ose interkonjeksionin nderkombetar.Perdorim te sistemeve te
linjave, strukturave mbeshtetese dhe pajisjeve transformuese
e kontrolluese per transmetimin e energjise elektrike.Operim
ne sistemin e transmetimit per te kryer aktivitetin e
transmetimit te energjise dhe te dispeçerimit (axhustim ose
rregullim i prodhimit) te energjise elektrike, sipas kerkesave
te konsumit ne nivel kombetar.Shperndarjen, transportin e
energjise elektrike ne sistemet shperndarese te tensionit
temesem dhe te ulet, duke pasur parasysh shperndarjen deri
tek konsumatori i fundit.Import-Eksport te pajisjeve dhe
materialeve elektrike.
Julian Skraqi
Nga: 04/03/2019

BashkimSpahiu

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 17.591.845,73

12.2 Numri i pjesëve

1,00

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

4,50

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse
zotëron kuotën si përfaqësues)
13. Ortakët

Natyre:

OlsetHaxhiu

13.1 Vlera e kapitalit

Para: 32.720.833,05

13.2 Numri i pjesëve

1,00

13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

8,37

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse
zotëron kuotën si përfaqësues)
14. Ortakët

Deri: 04/03/2024

Natyre:

RefatMustafaraj
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14.1 Vlera e kapitalit

Para: 56.684.836,23

14.2 Numri i pjesëve

1,00

14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

14,50

Natyre:

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse
zotëron kuotën si përfaqësues)
15. Ortakët
15.1 Vlera e kapitalit
15.2 Numri i pjesëve
15.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

SKRAQI
Para:
133.698.027,51
1,00

Natyre:

34,20
15.4 Komente (nëse ka)
16. Ortakët
16.1 Vlera e kapitalit
16.2 Numri i pjesëve
16.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

BLE-KLO-AR
Para:
150.234.362,49
1,00

Natyre:

38,43
16.4 Komente (nëse ka)
17. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

18. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Emri Tregtar: HEC-i Tërvolit
E-Mail: skraqi@hotmail.com
Telefon: 0692067714 0692058971
Të Tjera: Depozitimin e vendimit dt 17.11.2008 per
miratimin e statutit te ri te shoqerise "Hec - i Tervolit" sh.p.k,
statut i cili pershtat organizimin dhe funksionimin e
shoqerise ne perputhje me ligjin nr. 9901 date 14.04.2008
"Per Tregtaret dhe shoqerite Tregtare".Neni 9Kapitali i
Regjistruar dhe Kuotat 9.1 Kapitali i regjistruar i shoqerise
me pergjegjesi te kufizuar "Hec-i Tervolit" SHPK eshte
1.000.000 Leke.9.2 Ortaket kane kontribuar ne krijimin e
kapitalit te shoqerise dhe zoterojne kuotat e tyre ne
menyre:Ble-Klo-Ar SHPK,zoteron 1 kuote te kapitalit me
vlere nominale 429.300 leke, e cila perfaqeson 42.93% te
kapitalit te shoqerise.Skraqi SHPK zoteron 1 kuote te
kapitalit me vlere nominale 342.000 leke,e cila perfaqeson
34.2% te kapitalit te shoqerise.Refat Mustafaraj, zoreton 1
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kuote te kapitalit me vlere nominale 145.000 leke,e cila
perfaqeson 14.5% te kapitalit te shoqerise.Olset
Haxhiu,zoteron 1 kuote te kapitalit me vlere nominale
83.700 leke,e cila perfaqeson 8.37% ne kapitalin e
shoqerise.Ne ceshtjen me CN-452951-10-10 vihet
shenimi:Depozitimi i vendimit date 22.09.2010 ne te cilin
eshte vendosur:Të miratojë shitjen e pjesës së kuotës me
vlerë 45.000 lekë,e cila përfaqëson 4.5% të kapitalit të
shoqërisë “HEC-i TËRVOLIT” SHPK,nga ortaku “BLE –
KLO – AR” SHPK tek blerësi z. Bashkim
Spahiu.2.Ndryshimin e nenit 9,pika 2 të statutit si
vijon:“Ortakët kanë kontribuar në krijimin e kapitalit të
shoqërisë dhe zotërojnë kuotat e tyre në këtë mënyrë:BleKlo-Ar SHPK,zotëron 1 kuotë të kapitalit me vlerë 384.300
lekë,e cila përfaqëson 38,43% te kapitalit;Skraqi
SHPK,zotëron 1 kuotë të kapitalit me vlerë 342.000 lekë,e
cila përfaqëson 34.2% të kapitalit;z Refat Mustafaraj,zotëron
1 kuotë të kapitalit me vlerë 145.000 lekë,e cila përfaqëson
14.5% të kapitalit;z Olset Haxhiu,zotëron 1 kuotë të kapitalit
me vlerë 83.700 lekë,e cila përfaqëson 8.37% të kapitalit.z
Bashkim Spahiu,zotëron 1 kuotë të kapitalit me vlerë 45.000
leke,e cila përfaqëson 4,5% të kapitali
19. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Akti i themelimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Regjistrimi Fillestar: CN-109172-12-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
30/04/2008

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-136272-04-08
DurationEndDate ishte
"12/12/2042"
Emri Tregtar ishte
("")
u be

u be
""
("HEC-i Tërvolit")

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
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eshte larguar ortaku:
eshte larguar ortaku:
eshte larguar ortaku:
eshte larguar ortaku:
eshte larguar ortaku:
eshte larguar ortaku:

("Eqerem Mehmeti")
("Feti Mehmeti")
("Zabit Skraqi")
("Halim Mehmeti")
("Artan Skraqi")
("Julian Skraqi")

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
eshte shtuar ortaku:
("BLE-KLO-AR")
Numri i aksioneve
"477,00
Perqindja ne kapital "47,70
Kontributi ne para "477.000,00
eshte shtuar ortaku:
("SKRAQI")
Numri i aksioneve "380,00
Perqindja ne kapital "38,00
Kontributi ne para "380.000,00
Lista e Dokumenteve:
Ndryshime te statutit apo aktit te themelimit
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Dokumenti i autorizimit
25/08/2008

Numri i ceshtjes: CN-166179-08-08 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Raporte administrimi (nëse ka)
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël

19/12/2008

Numri i ceshtjes: CN-199051-12-08
DurationEndDate ishte
""
u be
"12/12/2042"
Koment ishte
("")
u be
("Depozitimin e vendimit dt 17.11.2008 per
miratimin e statutit te ri te shoqerise "Hec - i Tervolit" sh.p.k, statut i cili pershtat
organizimin dhe funksionimin e shoqerise ne perputhje me ligjin nr. 9901 date
14.04.2008 "Per Tregtaret dhe shoqerite Tregtare". Neni 9 Kapitali i Regjistruar dhe
Kuotat 9.1 Kapitali i regjistruar i shoqerise me pergjegjesi te kufizuar "Hec-i
Tervolit" SHPK eshte 1.000.000 Leke. 9.2 Ortaket kane kontribuar ne krijimin e
kapitalit te shoqerise dhe zoterojne kuotat e tyre ne menyre: - Shoqeria "Ble-Klo-Ar"
SHPK, zoteron 1 (nje) kuote te kapitalit me vlere nominale 429.300 leke, e cila
perfaqeson nje pjesmarrje prej 42.93% ne kapitalin e shoqerise. - Shoqeria "Skraqi"
SHPK, zoteron 1 (nje) kuote te kapitalit me vlere nominale 342.000 leke, e cila
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perfaqeson nje pjesmarrje prej 34.2% ne kapitalin e shoqerise. - Refat Mustafaraj,
zoreton (1) nje kuote te kapitalit me vlere nominale 145.000 leke, e cila perfaqeson nje
pjesmarrje prej 14.5% ne kapitalin e shoqerise. - Olset Haxhiu, zoteron 1 (nje) kuote
te kapitalit me vlere nominale 83.700 leke, e cila perfaqeson nje pjesmarrje prej
8.37% ne kapitalin e shoqerise.")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("Refat Mustafaraj")
Numri i aksioneve "145,00
Perqindja ne kapital "14,50
Kontributi ne para "145.000,00
eshte shtuar ortaku:
("Olset Haxhiu")
Numri i aksioneve "83,00
Perqindja ne kapital "8,30
Kontributi ne para "83.000,00
eshte larguar ortaku:
("Olset Haxhiu")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
Kane ndryshuar te dhenat per
("BLE-KLO-AR")
, Vlera e Kontributit
ishte
("477.000,00")
u be
("43.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("BLE-KLO-AR")
, Përqindja e
Kapitalit ishte
("47,70")
u be
("43,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("BLE-KLO-AR")
, Numri i aksioneve
ishte
("477,00")
u be
("430,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("SKRAQI")
, Vlera e Kontributit ishte
("380.000,00")
u be
("342.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("SKRAQI")
, Përqindja e Kapitalit
ishte
("38,00")
u be
("34,20")
Kane ndryshuar te dhenat per
("SKRAQI")
, Numri i aksioneve ishte
("380,00")
u be
("342,00")
Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Dokumenti i autorizimit
13/10/2010

Numri i ceshtjes: CN-452951-10-10
Koment ishte
("Depozitimin e vendimit dt 17.11.2008 per miratimin e statutit te ri te
shoqerise "Hec - i Tervolit" sh.p.k, statut i cili pershtat organizimin dhe funksionimin e
shoqerise ne perputhje me ligjin nr. 9901 date 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe shoqerite
Tregtare". Neni 9 Kapitali i Regjistruar dhe Kuotat 9.1 Kapitali i regjistruar i shoqerise
me pergjegjesi te kufizuar "Hec-i Tervolit" SHPK eshte 1.000.000 Leke. 9.2 Ortaket kane
kontribuar ne krijimin e kapitalit te shoqerise dhe zoterojne kuotat e tyre ne menyre: Shoqeria "Ble-Klo-Ar" SHPK, zoteron 1 (nje) kuote te kapitalit me vlere nominale 429.300
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leke, e cila perfaqeson nje pjesmarrje prej 42.93% ne kapitalin e shoqerise. - Shoqeria
"Skraqi" SHPK, zoteron 1 (nje) kuote te kapitalit me vlere nominale 342.000 leke, e cila
perfaqeson nje pjesmarrje prej 34.2% ne kapitalin e shoqerise. - Refat Mustafaraj, zoreton
(1) nje kuote te kapitalit me vlere nominale 145.000 leke, e cila perfaqeson nje pjesmarrje
prej 14.5% ne kapitalin e shoqerise. - Olset Haxhiu, zoteron 1 (nje) kuote te kapitalit me
vlere nominale 83.700 leke, e cila perfaqeson nje pjesmarrje prej 8.37% ne kapitalin e
shoqerise.")
u be
("Depozitimin e vendimit dt 17.11.2008 per miratimin e
statutit te ri te shoqerise "Hec - i Tervolit" sh.p.k, statut i cili pershtat organizimin
dhe funksionimin e shoqerise ne perputhje me ligjin nr. 9901 date 14.04.2008 "Per
Tregtaret dhe shoqerite Tregtare".Neni 9Kapitali i Regjistruar dhe Kuotat 9.1
Kapitali i regjistruar i shoqerise me pergjegjesi te kufizuar "Hec-i Tervolit" SHPK
eshte 1.000.000 Leke.9.2 Ortaket kane kontribuar ne krijimin e kapitalit te shoqerise
dhe zoterojne kuotat e tyre ne menyre:Ble-Klo-Ar SHPK,zoteron 1 kuote te kapitalit
me vlere nominale 429.300 leke, e cila perfaqeson 42.93% te kapitalit te
shoqerise.Skraqi SHPK zoteron 1 kuote te kapitalit me vlere nominale 342.000 leke,e
cila perfaqeson 34.2% te kapitalit te shoqerise.Refat Mustafaraj, zoreton 1 kuote te
kapitalit me vlere nominale 145.000 leke,e cila perfaqeson 14.5% te kapitalit te
shoqerise.Olset Haxhiu,zoteron 1 kuote te kapitalit me vlere nominale 83.700 leke,e
cila perfaqeson 8.37% ne kapitalin e shoqerise.Ne ceshtjen me CN-452951-10-10 vihet
shenimi:Depozitimi i vendimit date 22.09.2010 ne te cilin eshte vendosur:Të miratojë
shitjen e pjesës së kuotës me vlerë 45.000 lekë,e cila përfaqëson 4.5% të kapitalit të
shoqërisë “HEC-i TËRVOLIT” SHPK,nga ortaku “BLE – KLO – AR” SHPK tek
blerësi z. Bashkim Spahiu.2.Ndryshimin e nenit 9,pika 2 të statutit si vijon:“Ortakët
kanë kontribuar në krijimin e kapitalit të shoqërisë dhe zotërojnë kuotat e tyre në
këtë mënyrë:Ble-Klo-Ar SHPK,zotëron 1 kuotë të kapitalit me vlerë 384.300 lekë,e
cila përfaqëson 38,43% te kapitalit;Skraqi SHPK,zotëron 1 kuotë të kapitalit me
vlerë 342.000 lekë,e cila përfaqëson 34.2% të kapitalit;z Refat Mustafaraj,zotëron 1
kuotë të kapitalit me vlerë 145.000 lekë,e cila përfaqëson 14.5% të kapitalit;z Olset
Haxhiu,zotëron 1 kuotë të kapitalit me vlerë 83.700 lekë,e cila përfaqëson 8.37% të
kapitalit.z Bashkim Spahiu,zotëron 1 kuotë të kapitalit me vlerë 45.000 leke,e cila
përfaqëson 4,5% të kapitali")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("Bashkim Spahiu")
Numri i aksioneve "45,00
Perqindja ne kapital "4,50
Kontributi ne para "45.000,00
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
Kane ndryshuar te dhenat per
("BLE-KLO-AR")
, Vlera e Kontributit
ishte
("43.000,00")
u be
("385.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("BLE-KLO-AR")
, Përqindja e
Kapitalit ishte
("43,00")
u be
("38,50")
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Kane ndryshuar te dhenat per
ishte
("430,00")

("BLE-KLO-AR")
u be
("385,00")

, Numri i aksioneve

Lista e Dokumenteve:
Transferim i kuotave te kapitalit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
11/01/2011

Numri i ceshtjes: CN-487694-01-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i kerkeses date 10.01.2011 per shtim te adreses
sekondare.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Rruga "Abdi Toptani", Torre Drin, Kati 2.;
"

TIRANE;

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
11/05/2012

Numri i ceshtjes: CN-774720-05-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 24.04.2012 ku eshte
vendosur:Emerimi i ekspertit kontabel Agim Qenani per zmadhimin e kapitalit te
shoqerise.Depozitimi i vendimit date 26.04.2012 ku eshte vendosur:Miratimi i pasqyrave
financiare per vitin ushtrimor 2011.Miratimi i raportit te ekspertit ne lidhje me zmadhimin
e kapitalit te shoqerise.Depozitimi i raportit te ekspertit kontabel.
Vlera e Kapitalit ishte
"1.000.000,00"
u be
"100.700.000,00"
Vlera e Aksionit ishte
"1.000,00"
u be
"100.700,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Bashkim Spahiu")
, Vlera e Kontributit
ishte
("45.000,00")
u be
("4.531.500,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Olset Haxhiu")
, Vlera e Kontributit
ishte
("83.000,00")
u be
("8.358.100,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Refat Mustafaraj")
, Vlera e Kontributit
ishte
("145.000,00")
u be
("14.601.500,00")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
Kane ndryshuar te dhenat per
("BLE-KLO-AR")

, Vlera e Kontributit
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ishte
("385.000,00")
u be
("38.769.500,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("SKRAQI")
, Vlera e Kontributit ishte
("342.000,00")
u be
("34.439.400,00")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Akti i ekspertimit te ekspertit vleresues te licensuar per pagesen e kapitalit ne natyre
Dokumenti i autorizimit
04/12/2013

Numri i ceshtjes: CN-270028-11-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 26.11.2013, të asamblesë së
përgjithshme të shoqërisë, ku është vendosur : 1- Miratimi i ndyshimeve te statutit te
shoqërisë. 2- Ndryshimi i adresës kryesore të ushtrimit të aktivitetit të shoqërisë.
Objekti ishte
("Zbati Kont Koncesionare me Autoritetin Kontraktues ne 8.07 ,te
Mirat me VKM Nr 724dt 30.10.07 ..etj")
u be
("Zbatimi i kontrates
konçesionare me Autoritetin Kontraktues (Ministrine e Ekonomise, Tregtise dhe
Energjitikes) e miratuar me VKM Nr.724, date 30.10.2007, qe ka hyre ne fuqi pas
botimit ne Fletoren Zyrtare Nr. 151, date 13 Nentor 2007.Gjithashtu, Shoqeria, ne
funksion te permbushjes se objektit te mesiperm, mund te kryeje 9do veprimtari te
lejuar nga ligji, duke u perqendruar kryesisht ne: Prodhim te energjise elektrike,
duke shfrytezuar burimet e energjise, te cilat gjenden ne natyre dhe jane te
rinovueshme, si ajo hidrike, diellore, e eres, gjeotermale, e biomases ose bogazit, si
dhe energjia nga mbetjet urbane.Studim dhe projektim te hidrocentraleve, centraleve
apo impianteve te cilat bejne te mundur shfrytezimin e energjise qe gjendet ne natyre
dhe qejane te rinovueshme.Ndertim, rehabilitim, modernizim te hidrocentraleve, te
centraleve dhe te impianteve, te cilat bejne te mundur shfrytezimin e energjive qe
gjenden ne natyre dhe qe jane te rinovueshme.Operim, shitje te energjise elektrike
klienteve dhe blerje te energjise elektrike nga operatore te ndryshem privat apo
shteteror, brenda dhe jashte vendit.Transmetim te energjise elektrike ne sistemin e
tensionit te larte, funksion i cili perfshin edhe transmetimin ose interkonjeksionin
nderkombetar.Perdorim te sistemeve te linjave, strukturave mbeshtetese dhe
pajisjeve transformuese e kontrolluese per transmetimin e energjise elektrike.Operim
ne sistemin e transmetimit per te kryer aktivitetin e transmetimit te energjise dhe te
dispeçerimit (axhustim ose rregullim i prodhimit) te energjise elektrike, sipas
kerkesave te konsumit ne nivel kombetar.Shperndarjen, transportin e energjise
elektrike ne sistemet shperndarese te tensionit temesem dhe te ulet, duke pasur
parasysh shperndarjen deri tek konsumatori i fundit.Import-Eksport te pajisjeve dhe
materialeve elektrike. ")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
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eshte Shtuar Adresa: "Elbasan;
GRAMSH;
;
Pishaj;
Godina e Hidrocentralit Tërvol, Komuna Pishaj;
"
eshte Hequr Adresa: "Elbasan;
ELBASAN;
Cerrik;
;
Lagja Nr.1, Ish Fabrika e Bukes;
"

TERVOL;
CERRIK;

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
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)
Dokumenti i autorizimit
07/01/2014

Numri i ceshtjes: CN-304720-01-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi I vendimit te asamblese se ortakeve date
26.11.2013 ku eshte vendosur: Largimi nga detyra e administratorit te shoqerise Z.Feti
Mehmeti dhe emerimin ne kete detyre te Z.Zabit Skraqi nga data 01.01.2014-01.01.2019.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Zabit Skraqi")
Ne daten "01/01/2019
eshte larguar administratori:
("Feti Mehmeti")

Nga data "01/01/2014

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
31/07/2014

Numri i ceshtjes: CN-588415-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave finaciare për vitin 2013.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Raport Auditimi
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
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materialin tjetër shpjegues
Mandati i Pageses
21/01/2015

Numri i ceshtjes: CN-819251-01-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i ekspertimi IEKA (nëse ka)
Mandati i Pageses
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

31/03/2015

Numri i ceshtjes: CN-972986-03-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Saktesim i kodit ekonomik (NVE).
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

16/06/2015

Numri i ceshtjes: CN-095420-06-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasyrave financiare te vitit 2011.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Mandati i Pageses
Akti i ekspertimi IEKA (nëse ka)

23/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-164260-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2014.
Lista e Dokumenteve:
Raport Auditimi
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Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
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
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
07/12/2015

Numri i ceshtjes: CN-444611-12-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Kontratave të Pengut : Nr.3030 Rep., Nr.1263
Kol; Nr.3032 Rep., Nr.1265 Kol; Nr.3031 Rep., Nr.1263 Kol, datë 27.11.2015, me objekt:
Venje peng mbi kuotat kredimarrësit, në shoqëri dhe te drejtat lidhur me to, në favor të
kredidhënësit dhe i çdo kuote të re dhe ose te drejtat lidhur me to qe mund të zotërojë në të
ardhmen.
Lista e Dokumenteve:
Akti i venies se pengut mbi pjesemarrjen e kapitalit

14/12/2015

Numri i ceshtjes: CN-456687-12-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i mareveshjes kolaterale financiare Nr.3027 Rep.,
Nr.1260 Kol., date 27.11.2015 ndermjet : Kredidhenesi /marresi i kolateralit – Raiffeisen
Banka Sh.A, dhenesi i kolateralit – shoqeria “Ble-Klo-Ar” shpk, shoqeria ‘Skraqi” shpk.
Objekti i mareveshjes /kolaterali financiar eshte ; Kuotat e pjesmarrjes qe pengdhenesit
zoterojne dhe do te zoterojne ne kapitalin e shoqerise “Hec-i Tervolit” shpk ne menyre qe
te siguroje permbushjen e detyrimeve te shoqerise “Hec-i Tervolit” shpk , “Ble-Klo-Ar”
shpk dhe “Skraqi” shpk sipas kontrates Kredi Bankare Nr.3025 Rep., Nr.1258 Kol., date
27.11.2015.
Lista e Dokumenteve:
Akti i venies se pengut mbi pjesemarrjen e kapitalit

28/12/2015

Numri i ceshtjes: CN-474887-12-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i procesverbalit te mbledhjes se asamblese, date
05.12.2015, ku eshte vendosur: Te emeroje si ekspert kontabel z.Agim Qenani, per te bere
auditimin e pasqyrave financiare per zmadhimin e kapitalit te shoqerise.Depozitim i
procesverbalit te mbledhjes se asamblese, date 12.12.2015, ku eshte vendosur: Te
zmadhohet kapitali i shoqerise me ane te perfshirjes te fitimeve te vitit ushtrimor 2014.
Aprovimi i raportit te ekspertit kontabel per zmadhimin e kapitalit.Depozitim i Raportit te
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Ekspertit Kontabel, date 08.12.2015.
Vlera e Kapitalit ishte
"100.700.000,00"
u be
Numri i Aksioneve ishte
"1.000,00"
u be
Vlera e Aksionit ishte
"100.700,00"
u be

"224.724.000,00"
"5,00"
"44.944.800,00"

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Olset Haxhiu")
, Vlera e Kontributit
ishte
("8.358.100,00")
u be
("18.652.092,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Olset Haxhiu")
, Numri i aksioneve
ishte
("83,00")
u be
("1,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Refat Mustafaraj")
, Vlera e Kontributit
ishte
("14.601.500,00")
u be
("32.584.980,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Refat Mustafaraj")
, Numri i aksioneve
ishte
("145,00")
u be
("1,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Bashkim Spahiu")
, Vlera e Kontributit
ishte
("4.531.500,00")
u be
("10.112.580,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Bashkim Spahiu")
, Numri i aksioneve
ishte
("45,00")
u be
("1,00")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
Kane ndryshuar te dhenat per
("BLE-KLO-AR")
, Vlera e Kontributit
ishte
("38.769.500,00")
u be
("86.518.740,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("BLE-KLO-AR")
, Numri i aksioneve
ishte
("385,00")
u be
("1,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("SKRAQI")
, Vlera e Kontributit ishte
("34.439.400,00")
u be
("76.855.608,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("SKRAQI")
, Numri i aksioneve ishte
("342,00")
u be
("1,00")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Akti i ekspertimit te ekspertit vleresues te licensuar per pagesen e kapitalit ne natyre
17/02/2016

Numri i ceshtjes: CN-555889-02-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i procesverbalit te mbledhjes se asamblese, date
05.02.2016, ku eshte vendosur: Te emeroje si ekspert kontabel z.Agim Qenani, per te bere
auditimin e pasqyrave financiare per zvogelimin e kapitalit te shoqerise. Depozitim i
procesverbalit te mbledhjes se asamblese, date 05.02.2016, ku eshte vendosur: Te
zvogelohet kapitali i shoqerise dhe te shprendahen dividentet. Aprovimi i raportit te
ekspertit kontabel per zvogelimin e kapitalit.Depozitim i Raportit te Ekspertit Kontabel,
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date 05.02.2016.
Vlera e Kapitalit ishte
Vlera e Aksionit ishte

"224.724.000,00"
"44.944.800,00"

u be
u be

"199.724.000,00"
"39.944.800,00"

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Olset Haxhiu")
, Vlera e Kontributit
ishte
("18.652.092,00")
u be
("16.577.092,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Bashkim Spahiu")
, Vlera e Kontributit
ishte
("10.112.580,00")
u be
("8.987.580,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Refat Mustafaraj")
, Vlera e Kontributit
ishte
("32.584.980,00")
u be
("28.959.980,00")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
Kane ndryshuar te dhenat per
("SKRAQI")
, Vlera e Kontributit ishte
("76.855.608,00")
u be
("68.305.608,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("BLE-KLO-AR")
, Vlera e Kontributit
ishte
("86.518.740,00")
u be
("76.893.740,00")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Akti i ekspertimit te ekspertit vleresues te licensuar per pagesen e kapitalit ne natyre
01/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-789298-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Raport Auditimi
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

27/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-843872-07-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i procesverbalit, date 01.07.2016, ku eshte vendosur
caktimi si ekspert kontabel i z. Agim Qenani me license Nr.53, per vleresimin e zmadhimit
te kapitalit themeltar, procesverbalit, date 18.07.2016 per miratimin e Raportit te
Ekspertit. Depozitim i Raportit te Ekspertit Kontabel date 17.07.2016.
Vlera e Kapitalit ishte
"199.724.000,00"
u be
"232.041.000,00"
Vlera e Aksionit ishte
"39.944.800,00"
u be
"46.408.200,00"
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Refat Mustafaraj")
, Vlera e Kontributit
ishte
("28.959.980,00")
u be
("33.645.945,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Bashkim Spahiu")
, Vlera e Kontributit
ishte
("8.987.580,00")
u be
("10.441.845,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Olset Haxhiu")
, Vlera e Kontributit
ishte
("16.577.092,00")
u be
("19.421.832,00")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
Kane ndryshuar te dhenat per
("BLE-KLO-AR")
, Vlera e Kontributit
ishte
("76.893.740,00")
u be
("89.173.356,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("SKRAQI")
, Vlera e Kontributit ishte
("68.305.608,00")
u be
("79.358.022,00")
Lista e Dokumenteve:
Akti i ekspertimit te ekspertit vleresues te licensuar per pagesen e kapitalit ne natyre
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
30/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-854766-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare të vitit 2015.
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Raport Auditimi
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Bilanci Kontabël
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues

07/09/2016

Numri i ceshtjes: CN-920189-09-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit vjetore per vitin 2009.
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28/12/2016

Numri i ceshtjes: CN-086066-12-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date: 18.12.2016 ku eshte vendosur:1Miratimi i zvogelimit te kapitalit te shoqerise 2- Miratimi i emerimit te Z.Agim Qenani si
Eksperte Kontabel per zvogelimin e kapitalit. Depozitimi i vendimit date: 22.12.2016 ku
eshte vendosur: Miratimi i Raportit te Ekspertit Kontabel. Depozitimi i Raportit te
Ekspertit Kontabel Z.Agim Qenani date: 22.12.2016 per zvogelimin e kapitalit.
Vlera e Kapitalit ishte
"232.041.000,00"
u be
"222.041.000,00"
Vlera e Aksionit ishte
"46.408.200,00"
u be
"44.408.200,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Bashkim Spahiu")
, Vlera e Kontributit
ishte
("10.441.845,00")
u be
("9.991.845,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Refat Mustafaraj")
, Vlera e Kontributit
ishte
("33.645.945,00")
u be
("32.195.945,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Olset Haxhiu")
, Vlera e Kontributit
ishte
("19.421.832,00")
u be
("18.584.831,70")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
Kane ndryshuar te dhenat per
("BLE-KLO-AR")
, Vlera e Kontributit
ishte
("89.173.356,00")
u be
("85.330.356,30")
Kane ndryshuar te dhenat per
("SKRAQI")
, Vlera e Kontributit ishte
("79.358.022,00")
u be
("75.938.022,00")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Akti i ekspertimit te ekspertit vleresues te licensuar per pagesen e kapitalit ne natyre

26/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-400007-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i bilancit per vitin financiar 2016
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
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)
Raport Auditimi
Bilanci Kontabël
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
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Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
05/01/2018

Numri i ceshtjes: CN-605089-12-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Vendimit te Asamblese dt.15.12.2017, ku vendosi
: Emërimin e Expertit Kontabel te zmadhimit kapitalit. Depozitim i Vendimit te Asamblese
dt. 22.12.2017, ku vendosi : Miratimin e Raportit te Expertit Kontabel te zmadhimit
kapitalit. Depozitim i Raportit te zmadhimit kapitalit dt. 21.12.2017.
Vlera e Kapitalit ishte
"222.041.000,00"
u be
"318.129.677,00"
Vlera e Aksionit ishte
"44.408.200,00"
u be
"63.625.935,40"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Refat Mustafaraj")
, Vlera e Kontributit
ishte
("32.195.945,00")
u be
("46.128.803,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Bashkim Spahiu")
, Vlera e Kontributit
ishte
("9.991.845,00")
u be
("14.315.835,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Olset Haxhiu")
, Vlera e Kontributit
ishte
("18.584.831,70")
u be
("26.627.454,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Olset Haxhiu")
, Përqindja e Kapitalit
ishte
("8,30")
u be
("8,37")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
Kane ndryshuar te dhenat per
("SKRAQI")
, Vlera e Kontributit ishte
("75.938.022,00")
u be
("108.800.350,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("BLE-KLO-AR")
, Vlera e Kontributit
ishte
("85.330.356,30")
u be
("122.257.235,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("BLE-KLO-AR")
, Përqindja e
Kapitalit ishte
("38,50")
u be
("38,43")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Akti i ekspertimit te ekspertit vleresues te licensuar per pagesen e kapitalit ne natyre

23/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-856437-07-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të Asamblesë së ortakëve të shoqërisë,
datë 02.07.2018, ku është vendosur: Zvogëlimi i kapitalit të shoqërisë. Emërimi i Z.Agim
Qenani, Ekspert Kontabël për hartimin e raportit për zvogëlimin e kapitalit të shoqërisë.
Depozitimi i Raportit të Ekspertit Kontabël, datë 03.07.2018 për zvogëlimin e kapitalit të
shoqërisë. Depozitimi i Vendimit të Asamblesë së ortakëve të shoqërisë, datë 04.07.2018,
ku është vendosur: Miratimi i raportit të ekspertit kontabël për zvogëlimin e kapitalit të
shoqërisë.
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Vlera e Kapitalit ishte
Vlera e Aksionit ishte

"318.129.677,00"
"63.625.935,40"

u be
u be

"166.482.667,00"
"33.296.533,40"

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Bashkim Spahiu")
, Vlera e Kontributit
ishte
("14.315.835,00")
u be
("7.491.720,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Refat Mustafaraj")
, Vlera e Kontributit
ishte
("46.128.803,00")
u be
("24.139.986,70")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Olset Haxhiu")
, Vlera e Kontributit
ishte
("26.627.454,00")
u be
("13.934.599,20")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
Kane ndryshuar te dhenat per
("SKRAQI")
, Vlera e Kontributit ishte
("108.800.350,00")
u be
("56.937.072,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("BLE-KLO-AR")
, Vlera e Kontributit
ishte
("122.257.235,00")
u be
("63.979.289,10")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Akti i ekspertimit te ekspertit vleresues te licensuar per pagesen e kapitalit ne natyre
16/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-863622-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i bilancit vjetor per vitin 2017
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Raport Auditimi
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)

08/01/2019

Numri i ceshtjes: CN-054939-01-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit te Asamblese se ortakeve, date
07.01.2019 per riemerim administratori
E-Mail ishte
("")
u be
("skraqi@hotmail.com")
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Zabit Skraqi")
, Nga
Data ishte
("01/01/2014")
u be
("07/01/2019")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Zabit Skraqi")
,
Kohëzgjatja ishte
("01/01/2019")
u be
("07/01/2024")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
05/03/2019

Numri i ceshtjes: CN-122065-03-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i procesverbalit te asamblese se pergjithshme, date
04.03.2019 ku eshte vendosur : Largimin e administratorit Zabit Skraqi dhe emerimin e
administratorit te ri te shoqerise Julian Skraqi.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Julian Skraqi")
Ne daten "04/03/2024
eshte larguar administratori:
("Zabit Skraqi")

Nga data "04/03/2019

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
24/07/2019

Numri i ceshtjes: CN-279883-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2018.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres.xlsx
Vendimi i asamblese.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx
Shenimet shpjeguese.pdf

25/10/2019

Numri i ceshtjes: CN-373329-10-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date: 03.10.2019 ku eshte vendosur:1Miratimi i zmadhimit te kapitalit te shoqerise 2- Miratimi i emerimit te Z.Agim Qenani si
Eksperte Kontabel per zmadhimin e kapitalit. Depozitimi i vendimit date: 10.10.2019 ku
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eshte vendosur: Miratimi i Raportit te Ekspertit Kontabel. Depozitimi i Raportit te
Ekspertit Kontabel date: 05.10.2019 per zmadhimin e kapitalit.
Vlera e Kapitalit ishte
"166.482.667,00"
u be
"390.929.905,00"
Vlera e Aksionit ishte
"33.296.533,40"
u be
"78.185.981,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Olset Haxhiu")
, Vlera e Kontributit
ishte
("13.934.599,20")
u be
("32.720.833,05")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Bashkim Spahiu")
, Vlera e Kontributit
ishte
("7.491.720,00")
u be
("17.591.845,73")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Refat Mustafaraj")
, Vlera e Kontributit
ishte
("24.139.986,70")
u be
("56.684.836,23")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
Kane ndryshuar te dhenat per
("SKRAQI")
, Vlera e Kontributit ishte
("56.937.072,00")
u be
("133.698.027,51")
Kane ndryshuar te dhenat per
("BLE-KLO-AR")
, Vlera e Kontributit
ishte
("63.979.289,10")
u be
("150.234.362,49")
Lista e Dokumenteve:
Akti i ekspertimit te ekspertit vleresues te licensuar per pagesen e kapitalit ne natyre
Vendim i asamblese se pergjithshme
20/12/2019

Numri i ceshtjes: CN-433871-12-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kërkesës së administratorit të shoqërisë, datë
18.12.2019, ku është kërkuar: Mbyllja e 1 (një) adrese dytësore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
"Abdi Toptani", Torre Drin, Kati 2.;
"

TIRANE;

Rruga

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

Datë: 01/05/2020

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