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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) L31804506A

2. Data e Regjistrimit 04/06/2013
3. Emri i Subjektit EMS ALBANIAN PORT OPERATOR (EMS APO)
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 03/06/2013
6. Kohëzgjatja                  Nga: 03/06/2013

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Durres Durres  DURRES Lagjja 13, Porti i Durrësit, 
Terminali Lindor, Hyrja nr.5, 2001 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 100,00
9. Objekti i aktivitetit Menaxhimi, operimi, ndërtimi, mirëmbajtja dhe përmirësimi 

teknik dhe adaptimi i Terminali Lindor në Portin e Durrësit 
sipas marrëveshjes koncensionare të lidhur me Qeverinë 
Shqiptare. Operimi i Terminalit do të përfshijë, pa u kufizuar 
vetëm në to, ngarkimin dhe shkarkimin kryesisht të anijeve 
me ngarkesa rifuxho si ato të mineraleve dhe qymyrit dhe të 
materialeve të tjera rifuxho, por edhe në anijeve me ngarkesa 
të përgjithshme/gjenerale dhe për ngarkesa për projekte, 
sipas rastit. Shërbimet që do të ofrohen do të përfshijnë 
gjithashtu edhe aktivitetet e lidhura me to, me anijet dhe 
ngarkesa, të tilla si përpunimi i ngarkesave, lëvizja e 
ngarkesave në anije dhe lidhja e tyre, depozitimi dhe 
magazinimin e ngarkesave, asemblimin e mallrave, mbushja 
dhe zbrazja e konteinerëve, lëvizje ekstra dhe sistemime, 
transportin, spontimi, marrjen dhe shpërndarjen.

10. Administratori/ët Manfred Muller
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10.1 Afati i emërimit                Nga: 04/06/2018                Deri: 04/06/2023

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

Administratori ka të drejtë të ndërmarri në emër të shoqërisë 
dhe/ose të përfshijnë shoqërinë në transaksione, marrëveshje 
ose aktivitete me një vlerë e cila nuk i tejkalon 200.000 Euro. 
Pa miratimin paraprak të Asamblesë së Përgjithshme, 
administratori nuk mund të ndërmarri asnjë veprim dhe/ose 
të përfshijnë shoqërinë në transaksione që konsistojnë në 
blerjen ose shitjen e pasurive të luajtshme apo të paluajtshme 
ose aseteve të tjera të shoqërisë, të cilat kanë një vlerë më të 
lartë se 200.000 Euro
EMS SHIPPING & TRADING
               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

Emri Tregtar: EMS ALBANIAN PORT OPERATOR (EMS 
APO)
E-Mail: info@ems-apo.com  
Telefon: 0692063274  

15. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Akti i themelimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Dokumenti i autorizimit

Regjistrimi Fillestar: CN-116922-06-13

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

09/10/2013 Numri i ceshtjes: CN-214965-10-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i marreveshjes kolaterale financiare date 
30.09.2013 Nr.4838 Rep, Nr.1925 Kol e lidhur mes Kredidhenesit ( Raiffaisen Bank Sh.A 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=48130A0A-8FF0-4AD0-9EE5-1622E62B0F56
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2C78FE59-5A82-49FA-9189-38DEE50B2616
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A41D4265-0FBB-431F-B815-65884934DF1E
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) - Kredimarresit (Ems Albanian Port Operator EMS APO sh.p.k) ne te cilen eshte 
vendosur: Banka i jep kredimarresit nje shume totale prej 2.500.000 mije euro.Palet e 
lidhin kete marreveshje kolaterale financiar per garantimin e detyrimeve qe rrjedhin nga 
kontrata e Kredise dhe cdo shtese apo amendim i saj.

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

23/07/2014 Numri i ceshtjes: CN-567110-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)

Lista e Dokumenteve:
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
Dokumenti i autorizimit
Bilanci Kontabël

06/11/2014 Numri i ceshtjes: CN-704013-11-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Prokures se Posaçme, date 23.10.2014, Nr.3326 
Rep., Nr.1212/6 Kol ne te cilen Manfred Muller emeron perfaqesues te posaçem te tij 
Charles Gary Gillespie, Florian Çimo ( me te drejten e pare te firmes), Ornela Ndoci, 
Jorida Boshku ( me te drejten e dyte te firmes), ( qe te veprojne te kombinuar gjithmone 
nga dy vete se bashku, nje nga grupi i pare dhe nje nga grupi i dyte ) per te kryer veprime 
ne te gjitha bankat ne emer te tij.  Depozitimi i Prokures se Pergjithshme, date 23.10.2014, 
Nr.3327 Rep.Nr.1213/7 Kol ne te cilen Manfred Muller emeron perfaqesues te 
pergjithshem te tij Charles Gary Gillespie, per te kryer veprime ne te gjitha institucionet 
shteterore ne emer te tij .  Depozitimi i deklarates noteriale, date 23.10.2014, Nr.3325 Rep., 
Nr.1211/2 Kol.

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

28/07/2015 Numri i ceshtjes: CN-174952-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C59E10C9-43FE-4428-931B-3D7E1301DBF1
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B2768106-0F09-4DFF-9FC9-98DD3CBB5EF2
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=28F01F36-B2E2-416B-8C7D-0320FA18BD62
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=28F01F36-B2E2-416B-8C7D-0320FA18BD62
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FCB5EDE1-A8DD-424F-AA07-12EC4E8B1807
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0FD2579A-0BC1-4A03-8C4A-205335BF8DA9
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0E2FB4A9-D714-49F8-AD1C-69ABD94080CB
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9A171A1D-DBBB-4653-B70E-7CB753827674
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DFBE279A-EC05-4D8D-B4C2-F970AF4C6C3D
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Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim bilanci 2014

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

28/07/2016 Numri i ceshtjes: CN-851460-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare për vitin 2015.

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

19/07/2017 Numri i ceshtjes: CN-386477-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare për vitin 2016

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

25/08/2017 Numri i ceshtjes: CN-432163-08-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i marreveshjes siguruese mbi kuotat e pjesemarrjes 
ne shoqeri date 25.07.2017 Nr.4147 Rep, Nr.1884 Kol, lidhur mes 
Barremarresit/Kredidhenesit ( Raiffaisen Bank Sh.A ) - Barredhenes (EMS SHIPPING & 
TRADING)ne te cilen barredhenesi i jep barremarresit nje barre siguruese mbi 49% te 
kuotave  te kapitalit qe ortaku EMS SHIPPING & TRADING zoteron tek shoqeria 
kredimarrese Ems Albanian Port Operator EMS APO shpk.

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E29F8617-942A-411B-AFFC-01ADCBDB5344
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=432A7E42-C128-4612-9373-15C106787884
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6ACF7B66-528B-4A21-9EC3-639D7A3B14F2
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3BD0C244-23F8-40C7-88B6-AD936C284F2B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=962D824B-200F-4949-9D0C-0B75DE938615
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=28DE5E03-0EE8-41B9-9371-64A703DFC19F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=712439C1-3F0F-4D70-8C82-D79467C78014
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=CCF8CEFC-F55F-4829-99BC-F370C18FDF13
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=83E71F5B-2E5C-4007-B3E4-2666A770B669
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7065B582-1CE9-4B47-A8F3-34C5F170B1F8
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4C17EB68-847D-442F-B72C-8BA412B2C566
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=092B89E2-8B40-46E2-82EE-976E34979586
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Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

08/06/2018 Numri i ceshtjes: CN-810133-06-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem, date 30.05.2018 ku 
eshte vendosur : Riemerimin e administratorit te shoqerise Manfred Muller. Ndryshim ne 
nenet 8.1.5 dhe 8.1.6 te statutit te shoqerise : Ne nenin 8.1.5, shuma 50.000 Euro 
zevendesohet me Shumen 200.000 Euro. Ne nenin 8.1.6 shuma 50.000 euro zevendesohet 
me Shumen 200.000 Euro.   

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:            ("Manfred Muller")                    , 
Nga Data ishte                      ("03/06/2013")            u be              ("04/06/2018")           
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:            ("Manfred Muller")                    , 
Kohëzgjatja ishte                      ("03/06/2018")            u be              ("04/06/2023")           
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:            ("Manfred Muller")                    , 
Competence ishte                      ("Administratori ka të drejtë të ndërmarri në emër të 
shoqërisë dhe/ose të përfshijnë shoqërinë në transaksione, marrëveshje ose aktivitete me 
një vlerë e cila nuk i tejkalon 50.000 Euro. Pa miratimin paraprak të Asamblesë së 
Përgjithshme, administratori nuk mund të ndërmarri asnjë veprim dhe/ose të përfshijnë 
shoqërinë në transaksione që konsistojnë në blerjen ose shitjen e pasurive të luajtshme 
apo të paluajtshme ose aseteve të tjera të shoqërisë, të cilat kanë një vlerë më të lartë se 
50.000 Euro")            u be              ("Administratori ka të drejtë të ndërmarri në emër të 
shoqërisë dhe/ose të përfshijnë shoqërinë në transaksione, marrëveshje ose aktivitete me 
një vlerë e cila nuk i tejkalon 200.000 Euro. Pa miratimin paraprak të Asamblesë së 
Përgjithshme, administratori nuk mund të ndërmarri asnjë veprim dhe/ose të përfshijnë 
shoqërinë në transaksione që konsistojnë në blerjen ose shitjen e pasurive të luajtshme 
apo të paluajtshme ose aseteve të tjera të shoqërisë, të cilat kanë një vlerë më të lartë se 
200.000 Euro")           

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

06/07/2018 Numri i ceshtjes: CN-838116-06-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Prokures se Pergjithshme, date 11.04.2018, Nr. 
1397 Rep,  Nr.673/1 Kol., ne te cilen z. Manfred Muller, emeron perfaqesues te posaçem te 
tij z. Charles Gary Gillespie, per kryerjen e çdo veprimi ne emer te shoqerise " EMS 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5BCEE24A-8884-47B9-A61C-14CB57176A1B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5DCF759B-F1D8-4989-8B70-7708335794D1
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5DCF759B-F1D8-4989-8B70-7708335794D1
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=49B95A73-6AA7-4327-8CCE-EA3E148A44DB
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4EF47770-5AF4-4699-9477-FD72D25A854D
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ALBANIAN PORT OPERATOR (EMS APO)" sh.p.k, per realizimin e te drejtave te 
dhena, sipas autorizimit ne permbatje te kesaj prokure.

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

25/07/2018 Numri i ceshtjes: CN-882500-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitrimi i pasqyrave financiare viti 2017.

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

23/01/2019 Numri i ceshtjes: CN-074346-01-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i revokimit te prokures date 11.04.2018, Nr. 1397 
Rep,  Nr.673/1 Kol., ndaj z. Charles Gary Gillespie, i cili nuk ka me te drejte te veproje ne 
emrin tim dhe kompetencen time , une Manfred Muller e revokoj e perfundoj prokuren 
time sot me 14.01.2019.  
E-Mail ishte            ("")          u be            ("info@ems-apo.com")         

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

24/07/2019 Numri i ceshtjes: CN-282050-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare për vitin 2018.

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

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=47D1A2F1-DFEF-4123-8708-C3074C055ED2
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=93DF4C06-E692-45E8-9310-EE2012649742
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=485FB3F6-9EC0-4AD7-A5F9-2E5CAB76DDC6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7BFEEF60-065C-420F-9688-76AEF18A1599
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=229E0463-301C-4855-B27F-7792E800C1E2
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6F3F0B9D-293E-4303-914F-CD72B05C9FD5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9DAC434E-C83B-4071-BF24-9BF9F9FBC00A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=10FB2FE5-5FE5-4711-B040-0296EB78EA40
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FFFB28A2-6D2E-4554-A71A-195C34DF506C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=CB437DFF-FB75-41A5-B6EF-6C8E03479C74
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=658AD1C4-BEB4-4A71-9F9A-7CC2AA6CF623
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Datë: 04/05/2020 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)


