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

K93826001D
26/02/2009

3. Emri i Subjektit

MP-HEC

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

23/02/2009

6. Kohëzgjatja

Nga: 23/02/2009
Durres RRASHBULL RRASHBULL Shtepi private poshte
Kantines se Veres
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
Ndertim,operim dhe trasferim i hidrocentralit NICE- nga
Velçani tek Autoriteti Kontraktues.Ketu perfshihet
financimi,ndertimi
venia
ne
pune,prodhimi,furnizimi,transmetimi,shperndarja,eksportimi
e shitja e energjise elektrike ne zbatim te Kontrates
Koncesionare.
Xhulieta Hasho
Nga: 14/01/2020

Deri: 31/12/2020

ENERGY ALBANIA GROUP
Para: 100.000,00

Natyre:

100,00
1

100,00
12.4 Komente (nëse ka)
13. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit
14. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Emri Tregtar: MP-HEC
E-Mail: annaxheka@info.al
Telefon: 0682080002

15. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Akti i themelimit
Dokumenti i autorizimit
Regjistrimi Fillestar: CN-221766-02-09

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
28/07/2010

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-425905-07-10
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
eshte larguar ortaku:
("KEFA")
Kane ndryshuar te dhenat per
("DEVY")
, Vlera e Kontributit ishte
("90.000,00")
u be
("100.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("DEVY")
, Përqindja e Kapitalit ishte
("90,00")
u be
("100,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("DEVY")
, Numri i aksioneve ishte
("90,00")
u be
("100,00")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Transferim i kuotave te kapitalit

30/07/2010

Numri i ceshtjes: CN-426174-07-10
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
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eshte shtuar ortaku:
("ENERGY ALBANIA GROUP")
Numri i
aksioneve "50,00
Perqindja ne kapital "50,00
Kontributi ne para
"50.000,00
Kane ndryshuar te dhenat per
("DEVY")
, Vlera e Kontributit ishte
("100.000,00")
u be
("50.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("DEVY")
, Përqindja e Kapitalit ishte
("100,00")
u be
("50,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("DEVY")
, Numri i aksioneve ishte
("100,00")
u be
("50,00")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Anna Xheka")
"26/07/2010
Ne daten "26/07/2015

Nga data

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
27/01/2012

Numri i ceshtjes: CN-640798-01-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 30.12.2011 te shoqerise “MPHEC” shpk, per shkarkimin e perfaqesueses ligjore (administratores) Anna
Xheka.Depozitimi i vendimit te Drejtorit te Pergjithshem te Qendres Kombetare te
Regjistrimit, Nr.871/2, 1179/1 Prot date 26.01.2012 me te cilin eshte vendosur:1.Pranimi i
Ankimit Administrativ nr.871 Prot, date 16.01.2012, paraqitur nga z.Petrit
Kutrolli.2.Mospranimi i ankimit administrativ nr.1179 Prot, date 20.01.2012 te paraqitur
nga Znj.Anna Xheka. Ngarkohet sektori i regjistrimit te kryeje regjistrimin e aplikimit date
04.01.2012, me numer ceshtje Cn-640798-01-12.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte larguar administratori:
("Anna Xheka")
Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Vendim i asamblese se pergjithshme

20/03/2012

Numri i ceshtjes: CN-716844-03-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit Nr.8115 Akti, date 29.02.2012 te
Gjykates Rrethit Gjyqesor Tiranë, ku është vendosur: -Pranimi i kerkeses se paditeses
Anna Xheka per pezullimin e zbatimit te aktit administrativ, vendimit nr.871/2, date
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26.01.2012 te Drejtorit te Pergjithshem te Qendres Kombetare te Regjistrimit, deri ne
perfundim te gjykimit te çeshtjes. Gjyqesisht shoqeria “MP-HEC” shpk do te
administrohet nga dy administrator Z. Petrit Kutrolli dhe Znj.Anna Xheka, deri ne
perfundim te gjykimit te çeshtjes.
Koment ishte
("")
u be
("Depozitimi i Vendimit Nr.8115 Akti, date
29.02.2012 te Gjykates Rrethit Gjyqesor Tiranë, ku është vendosur: -Pranimi i
kerkeses se paditeses Anna Xheka per pezullimin e zbatimit te aktit administrative
vendimit nr.871/2, date 26.01.2012 te Drejtorit te Pergjithshem te Qendres
Kombetare te Regjistrimit, deri ne perfundim te gjykimit te çeshtjes.Gjyqesisht
shoqeria “MP-HEC” shpk do te administrohet nga dy administrator Z. Petrit
Kutrolli dhe Znj.Anna Xheka, deri ne perfundim te gjykimit te çeshtjes. ")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
19/02/2013

Numri i ceshtjes: CN-017377-02-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë,
Nr. 1940 Akti; Nr. 3 Vendimi, datë: 04.01.2013, në bazë të të cilit është vendosur: Rrëzimi
i Kërkesë - Padisë. - Me paditës: Znj. Anna Xheka. - I Paditur: Qendra Kombetare e
Regjistrimit. - Person i Tretë: Shoqëria “MP-HEC” Shpk. - Me objekt: 1. Shfuqizimi i
Aktit Administrativ Nr. 871/2; Nr. 1179/1 Prot, datë: 26.01.2012, “Vendim i Drejtorit të
Përgjithshëm të Qëndrës Kombëtare të Regjistrimit”. 2. Fshirjen nga regjistri i QKR-së, të
regjistrimit të aplikimit me numër çështje CN-640798-01-12, datë: 04.01.2012, që i përket
vendimit Nr. 3, datë: 30.12.2011, të shoqërisë “MP-HEC” Shpk.
Koment ishte
("Depozitimi i Vendimit Nr.8115 Akti, date 29.02.2012 te Gjykates
Rrethit Gjyqesor Tiranë, ku është vendosur: -Pranimi i kerkeses se paditeses Anna Xheka
per pezullimin e zbatimit te aktit administrative vendimit nr.871/2, date 26.01.2012 te
Drejtorit te Pergjithshem te Qendres Kombetare te Regjistrimit, deri ne perfundim te
gjykimit te çeshtjes.Gjyqesisht shoqeria “MP-HEC” shpk do te administrohet nga dy
administrator Z. Petrit Kutrolli dhe Znj.Anna Xheka, deri ne perfundim te gjykimit te
çeshtjes. ")
u be
("")
Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR

20/03/2013

Numri i ceshtjes: CN-041749-03-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit Nr.243 date 12.03.2013, te Gjykates se
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Rrethit Gjyqesor Tirane,ku eshte vendosur rivendosje ne afat e kerkueses Anna Xheka per
te paraqitur ankimin ne Gjykaten e Apelit Tirane kunder Vendimit Nr.3,date 04.01.2013 te
Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane.
Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
25/06/2013

Numri i ceshtjes: CN-132094-06-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te Gjykates se Rethit Gjyqesor Korçe
Nr. Regj. Them 42003-02097-41-2012 (128/2095) 29.05.2012 Nr. Vendimi 41-2013-139
(71) Dat 14.01.2013. ku ne te cilen eshte vensour: Pranimin e padise me nr.ati 128/2095
dat regjistrimi 29.05.2012 me padites MP-HEC sh.p.k i paditur DEVY(KUTROLLI
NIMA) sh.p.k me objektin e percaktuar ne hyrje te ketije vendimi . Perjashtimin e ortakut
DEVY(KUTROLLI NIMA) sh.p.k nga shoqeria MP-HEC sh.p.k dhe shuarjen e te gjitha te
drejatave te tije ne shqiperine MP-HEC sh.p.k qe lidhen me cilesine e ortakut ne kete
shoqeri qe kane te bejen me zoterimin e 50 % te kuotave nga momenti qe vendimi do te
mare forme te prere. Urdherohet sekrektaria gjyqeosre qe nje kopje te ketije vendimi t'ja
dergoje prane Qendres Kombetare te Regjistrimit pasi vendimi te marre forme te prere.
Shpenzimet gjyqesore te parapaguara nga pala paditese ne masen 12.000 leke takse padie
dhe 20.000 leke pagese per mbrojtjen e Avokat i ngarkohen pales se paditur .
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
eshte larguar ortaku:
("DEVY")
Kane ndryshuar te dhenat per
("ENERGY ALBANIA GROUP")
,
Vlera e Kontributit ishte
("50.000,00")
u be
("100.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("ENERGY ALBANIA GROUP")
,
Përqindja e Kapitalit ishte
("50,00")
u be
("100,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("ENERGY ALBANIA GROUP")
,
Numri i aksioneve ishte
("50,00")
u be
("100,00")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

15/07/2013

Numri i ceshtjes: CN-148699-07-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asambles se ortakeve te shoqerise,
Nr.03, date: 11.07.2013, ne te cilin eshte vendosur: Shkarkimi i administratorit te shoqerise
Z.Petrit Kutrolli dhe emerimi ne vend te tij i Znj.Anna Xheka.
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Anna Xheka")
Ne daten "26/07/2015
eshte larguar administratori:
("Petrit Kutrolli")

Nga data "26/07/2010

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
20/08/2013

Numri i ceshtjes: CN-169527-08-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 08.08.2013 te asamblese se
pergjithshme, ku eshte vendosur ndryshimi i adreses kryesore te ushtrimit te aktivitetit te
shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Durres;
DURRES;
;
RRASHBULL;
RRASHBULL;
Shtepi private poshte Kantines se Veres;
"
eshte Hequr Adresa: "Korce;
KORÇE;
;
Gore;
LOZHAN;
50 m Larg Shkolles se Mesme te Fshatit Lozhan.;
"

Objekti

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
29/08/2013

Numri i ceshtjes: CN-178668-08-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem, date 26.08.2013 ku
eshte vendosur: Miratimi dhe depozitimi i aktit te themelimit dhe statutit te riformuluar te
shoqerise dhe riemerimi i administratorit, Znj. Anna Xheka.
Objekti ishte
("Ndertim,operim dhe trasferim i hidrocentralit NICE Velcan tek
Autoriteti Kontraktues,ku perfshihet financimi,ndertimi venia ne
pune,prodhimi,furnizimi,transmetimi,shperndarja,eksportimi e shitja e energjise elektrike
ne zbatim te Kontrates Koncesionare.")
u be
("Ndertim,operim dhe
trasferim i hidrocentralit NICE- nga Velçani tek Autoriteti Kontraktues.Ketu
perfshihet financimi,ndertimi venia ne
pune,prodhimi,furnizimi,transmetimi,shperndarja,eksportimi e shitja e energjise
elektrike ne zbatim te Kontrates Koncesionare.")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Anna Xheka")
,
Kohëzgjatja ishte
("26/07/2015")
u be
("26/08/2018")
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Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Akti i themelimit
10/06/2014

Numri i ceshtjes: CN-503079-06-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit Nr.2, date 03.06.2014, ku eshte vendosur
shkarkimi i administratores Anna Xheka nga shoqeria dhe emerimi i z.Armand Xama si
administrator nga data 03.06.2014-03.06.2015.Heqja e nje numri kontakti dhe ndryshimi i
nje numri kontakti.
Telefon ishte
("0811 23725")
u be
("")
Telefon 1 ishte
("0692055911")
u be
("0682080002")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Armandi Xama")
"03/06/2014
Ne daten "03/06/2015
eshte larguar administratori:
("Anna Xheka")

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
26/07/2014

Numri i ceshtjes: CN-575491-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Dokumenti i autorizimit

04/08/2014

Numri i ceshtjes: CN-592294-08-14
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Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Venditmit te Asamblese se Ortakeve te Shoqerise
Nr. 3, date 14.7.2014, ku eshte vendosur: Shkarkimi i administratorit Z. Armand Xana dhe
emerimin e Znj. Anna Xheka, administratore te shoqerise nga data 14.7.2014 deri me
13.7.2014.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Anna Xheka")
Ne daten "13/07/2019
eshte larguar administratori:
("Armandi Xama")

Nga data "14/07/2014

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
23/01/2015

Numri i ceshtjes: CN-825073-01-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël

03/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-130801-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim bilanci vjetor 2011
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

23/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-164049-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit ushtrimor 2014.
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
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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 rrjedhjes së parasë (cash flow)
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
07/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-801337-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Dorezim Bolanci viti 2010.
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Mandati i Pageses
Akti i Pageses e kundravajtjes administrative (nëse ka)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Raporte administrimi (nëse ka)
Bilanci Kontabël
Raport Auditimi
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve

02/08/2016

Numri i ceshtjes: CN-860235-08-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2015.
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

25/08/2016

Numri i ceshtjes: CN-897092-08-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kontrates Nr. 625Rep dhe Nr. 258 Kol date
11.07.2016 dhe specifikisht te pikave 2.1 b dhe 2.1 e .
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Lista e Dokumenteve:
01/09/2016

Numri i ceshtjes: CN-910277-09-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)

14/04/2017

Numri i ceshtjes: CN-241905-04-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 22.03.2017, ku eshte vendosur,
hapja e nje adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Korce;
KORÇE;
;
Gore;
numer trualli 35;
"

GORE;

Hec me

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)
25/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-395348-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2016
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
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)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve

28/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-888909-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i bilancit vjetor per vitin 2017
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Lista e Dokumenteve:
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
12/10/2018

Numri i ceshtjes: CN-973315-10-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit Nr.1967, datë 23.09.2015, të Gjykatës
Administrative të Apelit,ku është vendosur: Lënien në fuqi të Vendimit Nr.3, datë
04.01.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, e cila me vendimin nr.3 ka vendosur
rrëzimin e kërkesë padisë.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

27/03/2019

Numri i ceshtjes: CN-141086-03-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi Vendimit dt.26.11.2018, për te mbyllur adrese
dytesore.
E-Mail ishte
("")
u be
("annaxheka@info.al")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Korce;
KORÇE;
;
Gore;
numer trualli 35;
"

GORE;

Hec me

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
22/07/2019

Numri i ceshtjes: CN-269398-07-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, datë 12.07.2019 për riemërimin e
administratorit Anna Xheka.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Anna Xheka")

,
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Kohëzgjatja ishte

("13/07/2019")

u be

("31/07/2020")

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
23/07/2019

Numri i ceshtjes: CN-276957-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2018
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e pozicionit financiar MP HEC Shpk.xlsx
SHENIME SHPJEGUESE MP-HEC.pdf
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres.xlsx
Vendim Asambleje MP-HEC - Bilanci 2018.pdf

11/12/2019

Numri i ceshtjes: CN-423136-12-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit nr. (11-2019-3206)886, datë 10.06.2019
të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës ku është vendosur pranimi i kërkesës së kërkuesit
shoqëria “MP-HEC” SHPK duke miratuar akt marrëveshjen e ndërmjetësimit datë
07.05.2019 lidhur para ndërmjetësit Gentiana Qendro. Depozitimi i Vendimit nr. (11-20196437)179, datë 11.11.2019 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës ku është vendosur të
plotësoj vendimin nr. 886, datë 10.06.2019 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës sim ë
poshtë; Pranimin e kërkesës së kërkuesit shoqëria “MP-HEC” SHPK duke miratuar akt
marrëveshjen e ndërmjetësimit datë 07.05.2017 lidhur para ndërmjetëses Gentiana Qendro
për konstatimin dhe regjistrimin në QKB të pavlefshmërisë absolute të vendimit nr. 3, datë
30.12.2011 të asamblesë së përgjithshme të shoqërisë “MP-HEC” SHPK. .
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

05/02/2020

Numri i ceshtjes: CN-463884-02-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të ortakut të vetëm të shoqërisë, datë
14.01.2020, ku është vendosur: Ndryshimi i administratorit të shoqërisë.
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Xhulieta Hasho")
"14/01/2020
Ne daten "31/12/2020
eshte larguar administratori:
("Anna Xheka")

Nga data

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

Datë: 20/05/2020

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