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

K82109007L
09/09/2008

3. Emri i Subjektit

HEC PEQIN

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

27/02/2007

6. Kohëzgjatja

Nga: 27/02/2007
Tirane Kashar KASHAR Autostrada Tiranë-Durrës,km 7,në
qendrën tregtare MEGATEK SH.
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

100,00
Kryerja dhe marrja pjese ne te gjitha aktivitetet qe nje
shoqeri (sh.p.k) mund te ushtroje ne baze te legjislacionit,
dhe ne vecanti: prodhimi i energjise elektrike nga
hidrocentralet, tregetimi i energjise elektrike, ndertimin,
instalimin shfrytezimin e administrimi i centraleve
hidroelektrike
Dionis Teqja
Nga: 28/06/2011

DionisTeqja

12.1 Vlera e kapitalit
12.2 Numri i pjesëve

Deri: 28/06/2016

Para: 100.000,00

Natyre:

100,00
1

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

100,00

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

Telefon: 0692060019

15. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Dokumenti i autorizimit
Akti i themelimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
Regjistrimi Fillestar: CN-170792-09-08

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
1. 01/03
/2007

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i Vendimit:37648, Gjykata:Tirane
Data e regjistrimit-01.03.2007. Emri i subjektit-''HEC PEQIN''. Forma ligjore-SHPK. Data
e themelimit-27.02.2007 Selia-Tirane,sheshi Zogu i Zi midis dy Kullave. Kohezgjatja-Pa
afat. Kapitali-100.000 leke. Objekti-Prodhim i energjise elektrike nga
hidrocentralet,tregtimi i energjise elektrike,ndertimin,instalimin,shfrytezimin edhe
administrimi i centraleve hidroelektrike. Perfaqesuesi ligjor-Dionis Teqja. Ortaku-Dionis
Teqja 100%.
Lista e Dokumenteve:
R42-Nr-26-YC-NM-19-12-20070008.pdf

02/07/2009

Numri i ceshtjes: CN-267908-07-09 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
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20/04/2010

Numri i ceshtjes: CN-383573-04-10
Emri Tregtar ishte
("HEC PEQIN")

u be

("")

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Kashar;
KASHAR;
Autostrada Tiranë-Durrës,km 7,në qendrën tregtare MEGATEK SH.;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Sheshi
Zogu i Zi, Midis Dy Kullave, Perbri Godines "Komfort";
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
22/07/2011

Numri i ceshtjes: CN-575703-07-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të ortakut të vetëm, datë 28.06.2011, për
miratimin e statutit të ri të shoqërisë. Depozitimi i statutit të ri të shoqërisë, përshtatur me
Ligjin Nr.9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Dionis Teqja")
Nga Data ishte
("27/02/2007")
u be
("28/06/2011")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Dionis Teqja")
Kohëzgjatja ishte
("")
u be
("28/06/2016")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Vendim i asamblese se pergjithshme

07/07/2014

Numri i ceshtjes: CN-540127-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: DEPOZITIM I BILANCIT VJETOR PER VITIN
FINANCIAR 2013
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël
Dokumenti i autorizimit
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,
,

Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Mandati i Pageses
30/12/2014

Numri i ceshtjes: CN-778580-12-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit date 22.12.2014 te ortakut te vetem te
shoqerise ku eshte vendosur : Pezullimi i aktivitetit nga data 22.12.2014 - Pa afat.
Statusit ishte
("Aktiv")
u be
("Pezulluar")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

09/02/2015

Numri i ceshtjes: CN-859273-02-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: dorezim bilanci viti 2012
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

30/05/2016

Numri i ceshtjes: CN-720935-05-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 26.05.2016, ku eshte vendosur,
aktivizimi i aktivitetit te shoqerise duke filluar nga data 26.05.2016.
Statusit ishte
("Pezulluar")
u be
("Aktiv")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Kerkesa per heqje nga statusi i " pezulluar"
Dokumenti i autorizimit

14/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-819526-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim te paqyrave financiare te vitit 2010
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
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Bilanci Kontabël
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
01/09/2016

Numri i ceshtjes: CN-912048-09-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i bilancit vjetor per vitin 2009

26/10/2016

Numri i ceshtjes: CN-005064-10-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Dokumenti i autorizimit

Datë: 20/05/2020

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