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

K92224004U
24/10/2009

3. Emri i Subjektit

GAMA ENERGY

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

08/10/2009

6. Kohëzgjatja

Nga: 08/10/200908/10/2044
Tirane Tirane TIRANE Shkoze,rruga Ali Hafiz Ulqinaku,
godine 2-kateshe, prane shoqeris Sina 98, kati 2
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

100,00
Ndertimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve "Lena
1", "Lena 2", "Lena 2-A" tek Autoriteti kontraktues ku
perfshihet Financimi, ndertimi, venia ne pune, prodhimi,
furnizimi, transmetimi, shperndarja, eksportimi dhe shitja e
energjise elektrike, ne zbatim te kontrates se Konçesionit te
formes BOT te dhena nga Ministria e Ekonomise Tregtise
dhe Energjetikes e autorizuar nga Keshilli i Ministrave, per
shfrytezimin e ujit per prodhimin e energjise elektrike, me
shfrytezimin e rrjedhes ujore te perrenjve te Lajthizes dhe
Mullias.
Aqif Sina
Nga: 15/02/2018

Deri: 15/02/2023

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

ArditMali

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 5.000,00

12.2 Numri i pjesëve

5,00

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

5,00

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

LinditaMali

13.1 Vlera e kapitalit

Para: 5.000,00

13.2 Numri i pjesëve

5,00

13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

5,00

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

Natyre:

EglantinaMali

14.1 Vlera e kapitalit
14.2 Numri i pjesëve

5,00

14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

5,00

- 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 (%)

Natyre:

Para: 5.000,00

Natyre:

Para: 55.000,00

Natyre:

Para: 30.000,00

Natyre:

SINA 98
55,00
55,00

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

MERGA
30,00
30,00

16.4 Komente (nëse ka)
17. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit
2

18. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Emri Tregtar: GAMA ENERGY
Telefon: 0684287806

19. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Akti i ekspertimit te ekspertit vleresues te licensuar per pagesen e kapitalit ne natyre
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
Akti i themelimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Regjistrimi Fillestar: CN-299971-10-09

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
28/10/2010

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-458237-10-10
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Rruga Hamid Shijaku, nr. 33.;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Haxhi Dalliu, Banese Private nr.29/2;
"

TIRANE;
TIRANE;

Rruga

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
07/03/2013

Numri i ceshtjes: CN-027920-03-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kontrates Nr.266 Rep, Nr.101 Kol, date
04.03.2013, per transferimin nepermjet shitjes te 70% te kuotave te kapitalit themeltar te
shoqerise nga “SHANSI INVEST”, “MERGA” dhe "LALA", tek “SINA 98” dhe z. Fatmir
Mali. Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve, date 15.02.2013, per miratimin e
transferimit nepermjet shitjes te 70% te kuotave te kapitalit themeltar, ndryshimin e emrit
te shoqerise, si edhe per ndryshimin e administratorit. Depozitimi i shkreses se Ministrit te
Ekonomise Tregtise dhe Energjetikes, Nr.43/1, date 28.02.2013, per miratimin e
transferimit te 70% te kuotave te shoqerise.
Emri i subjektit ishte
("GAMA ENERGI")
u be
("GAMA ENERGY")
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("Fatmir Mali")
Numri i aksioneve "15,00
Perqindja ne kapital "15,00
Kontributi ne para "15.000,00
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
eshte shtuar ortaku:
("SINA 98")
Numri i aksioneve "55,00
Perqindja ne kapital "55,00
Kontributi ne para "55.000,00
eshte larguar ortaku:
(""LALA"")
eshte larguar ortaku:
("SHANSI INVEST")
Kane ndryshuar te dhenat per
(" MERGA")
, Vlera e Kontributit ishte
("51.000,00")
u be
("30.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
(" MERGA")
, Përqindja e Kapitalit
ishte
("51,00")
u be
("30,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
(" MERGA")
, Numri i aksioneve ishte
("51,00")
u be
("30,00")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Aqif Sina")
Nga data "15/02/2013
Ne daten "15/02/2018
eshte larguar administratori:
("Xhaferr Gaçi")
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
Transferim i kuotave te kapitalit
20/03/2013

Numri i ceshtjes: CN-041981-03-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit te Asamblese se ortakeve date
11.03.2013 ku eshte vendosur:Rregullimin e logos se shoqerise nga "GAMA ENERGI" ne
"GAMA ENERGY" .Ndryshimin e adreses kryesore te aktivitetit.
Emri Tregtar ishte
("GAMA ENERGI")
u be
("GAMA ENERGY")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Shkoze,rruga Ali Hafiz Ulqinaku, godine 2-kateshe, prane shoqeris Sina 98, kati 2;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga
Hamid Shijaku, nr. 33.;
"
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Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
31/07/2014

Numri i ceshtjes: CN-586127-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i bilancit vjetor per vitin financiar 2013
Lista e Dokumenteve:
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
Mandati i Pageses
Dokumenti i autorizimit

28/01/2015

Numri i ceshtjes: CN-835983-01-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Mandati i Pageses
Bilanci Kontabël

25/06/2015

Numri i ceshtjes: CN-114808-06-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: depozitim bilanci viti 2011.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

03/08/2015

Numri i ceshtjes: CN-186758-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
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Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i bilancit vjetor per vitin 2014
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
27/08/2015

Numri i ceshtjes: CN-222337-08-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kërkesës për vendosje barre sigurie mbi titujt e
pronësisë Nr. 59123 Prot., datë 21.08.2015, lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore
Tiranë ku është kërkuar : Të mos lejohen të kryhen tjetërsime mbi titujt e pronësisë për
tatimpaguesin, subjektin "Gama Energy”shpk, me NUIS (NIPT) K92224004U, me
administrator Z. Aqif Sina.
Lista e Dokumenteve:

30/06/2016

Numri i ceshtjes: CN-781343-06-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim I Deshmie Trashegimie Ligjore dt. 26.08.2015,
Nr.2884 Rep., dhe Nr. 662/2 Kol., me ane te se ciles behet kalimi I kuotave kapitalit te
trashegimlenesit Fatmir Mali.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("Ardit Mali")
Numri i aksioneve "5,00
Perqindja ne kapital "5,00
Kontributi ne para "5.000,00
eshte shtuar ortaku:
("Eglantina Mali")
Numri i aksioneve "5,00
Perqindja ne kapital "5,00
Kontributi ne para "5.000,00
eshte shtuar ortaku:
("Lindita Mali")
Numri i aksioneve "5,00
Perqindja ne kapital "5,00
Kontributi ne para "5.000,00
eshte larguar ortaku:
("Fatmir Mali")
Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

11/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-808823-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
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Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Raporte administrimi (nëse ka)
Bilanci Kontabël
30/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-855721-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin 2015.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve

11/08/2016

Numri i ceshtjes: CN-877316-08-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim bilanci viti 2009.

13/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-373653-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Pasqyrave Financiare 2016.
Lista e Dokumenteve:
Raport Auditimi
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta

15/02/2018

Numri i ceshtjes: CN-665838-02-18
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Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve, date
12.02.2018 ku eshte vendosur: Riemerimi i administratorit te shoqerise Z.Aqif Sina.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Aqif Sina")
, Nga
Data ishte
("15/02/2013")
u be
("15/02/2018")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Aqif Sina")
,
Kohëzgjatja ishte
("15/02/2018")
u be
("15/02/2023")
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
27/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-883233-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Pasqyrave Financiare për Vitin Ushtrimor 2017
Lista e Dokumenteve:
Raport Auditimi
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
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)

25/07/2019

Numri i ceshtjes: CN-283179-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin 2018.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres.xlsx
Shenime shpjeguese.pdf
Vendim Ortaku QKB Gama Energy.pdf
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Datë: 29/05/2020

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

9

