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

L61601028F
01/04/2016

3. Emri i Subjektit

HEC ARSTI

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

31/03/2016

6. Kohëzgjatja

Nga: 31/03/201631/12/2054
Shkoder Fierze ARST ARSTI, Njesia Administrative Fierze,
Bashkia Fushe Arrez. Nr.Pasurie 233/1, Zona kadasrale Nr.
1054, Vol 2, faqe 39.
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 (%)

3,00
Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi,
mirëmbajtja e HEC ''ARSTI'' dhe transferimi i tij nga
Konçensionari tek Autoriteti Kontraktues në përfundim të
kontratës së konçesionit.
Lulezim Pepa
Nga: 17/09/2018

Deri: 17/09/2023

PEPA GROUP
Para: 33.300,00

Natyre:

1,00
33,30
1

12.4 Komente (nëse ka)
13. Ortakët
13.1 Vlera e kapitalit
13.2 Numri i pjesëve
13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

SHPRESA - AL
Para: 33.400,00

Natyre:

1,00
33,40

13.4 Komente (nëse ka)
14. Ortakët
14.1 Vlera e kapitalit
14.2 Numri i pjesëve
14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

"MARÇELI" Sh.p.k.
Para: 33.300,00

Natyre:

1,00
33,30

14.4 Komente (nëse ka)

15. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

16. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Shkoder Fierze Fierze Puke, Fierze (Fushe Arres)
TERHEQES me targe: AA 037 XI Shkoder Fierze Fierze
Puke, Fierze (Fushe Arres) ESKAVATOR LIBHERR 944
Shkoder Fierze Fierze Puke, Fierze (Fushe Arres)
FORISTRAD NISSAN me targe: AA 549 UZ Shkoder
Fierze Fierze Puke, Fierze (Fushe Arres) ESKAVATOR
CAD 323 Shkoder Fierze Fierze Puke, Fierze (Fushe Arres)
KAMION MAN me targe: AA 346 VG Shkoder Fierze
Fierze Puke, Fierze (Fushe Arres) RIMORKIO me targe:
AGR 352
Emri Tregtar: HEC ARSTI
Web site: arstihec@gmail.com
E-Mail: hecarsti@gmail.com
Telefon: 0682030617

17. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Akti i themelimit
Regjistrimi Fillestar: CN-623743-03-16
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Data e
regjistrimit
24/10/2018

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-976999-10-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem date 17.09.2018 ku
eshte vendosur: Largimi nga detyra e administratorit Lush Osmani ne favor te Lulezim
Pepa. Depozitimi i kontrates se shitjes Nr.6436 Rep., Nr.2608 Kol., date 17.09.2018 ku
eshte vendosur: Miratimi i transferimit te 33.3% te kuotave te kapitalit nga shoqeria
"SHPRESA - AL" ne favor te "PEPA GROUP" dhe 33.3% te kuotave nga "SHPRESA AL" ne favor te "MARÇELI" Sh.p.k. Depozitimi i miratimit leshuar nga Ministria e
Infrastruktures dhe Energjise Nr.12162/1 Prot., date 15.10.2018. Depozitimi i mandative
bankare ku vertetohet shlyerja e detyrimit nga bleresit ne favor te shitesit.
Numri i Aksioneve ishte
"1,00"
u be
"3,00"
Vlera e Aksionit ishte
"100.000,00"
u be
"33.333,33"
E-Mail ishte
("")
u be
("hecarsti@gmail.com")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
eshte shtuar ortaku:
(""MARÇELI" Sh.p.k.")
Numri i aksioneve
"1,00
Perqindja ne kapital "33,30
Kontributi ne para "33.300,00
eshte shtuar ortaku:
("PEPA GROUP")
Numri i aksioneve "1,00
Perqindja ne kapital "33,30
Kontributi ne para "33.300,00
Kane ndryshuar te dhenat per
("SHPRESA - AL")
, Vlera e
Kontributit ishte
("100.000,00")
u be
("33.400,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("SHPRESA - AL")
, Përqindja e
Kapitalit ishte
("100,00")
u be
("33,40")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Lulezim Pepa")
Ne daten "17/09/2023
eshte larguar administratori:
("Lush Osmani")

Nga data "17/09/2018

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
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)
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Transferim i kuotave te kapitalit
23/10/2018

Numri i ceshtjes: CN-984952-10-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
3

FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Dorezim i bilancit per vitin 2016
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Dokumenti i autorizimit
Mandati i Pageses
Akti i Pageses e kundravajtjes administrative (nëse ka)
Bilanci Kontabël
23/10/2018

Numri i ceshtjes: CN-985001-10-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Dorezim i bilancit per vitin 2017
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Bilanci Kontabël
Mandati i Pageses
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Akti i Pageses e kundravajtjes administrative (nëse ka)

20/11/2018

Numri i ceshtjes: CN-013345-11-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi Vendimit te Asamblese dt.13.11.2018, ku vendosi :
Ndryshimin e nenit 3 te statutit në lidhje me objektin e veprimtarise.
Objekti ishte
("Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi,
mirëmbajtja e hidrocentralit ''ARSTI'' dhe transferimi i tij nga Konçensionari tek Autoriteti
Kontraktues në përfundim të afatit të kontratës së Konçesionit")
u be
("Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e
hidrocentralit ''ARSTI'' dhe transferimi i tij nga Konçensionari tek Autoriteti
Kontraktues në përfundim të afatit të kontratës së Konçesionit. Transport mallrash
dhe pasagjeresh brenda dhe jashte vendit per vete dhe per te trete.")
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
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10/01/2019

Numri i ceshtjes: CN-058357-01-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të asamblesë së ortakëve Nr. 4 datë
07.01.2019 për ndryshimin e adresës kryesore të ushtrimit të aktivitetit.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Shkoder;
Puke;
;
Fierze;
ARST;
ARSTI,
Njesia Administrative Fierze, Bashkia Fushe Arrez. Nr.Pasurie 233/1, Zona kadasrale
Nr. 1054, Vol 2, faqe 39.;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njësia
Bashkiake Nr.9, Rruga Urani Pano, Pallati Nr.11, Kati 2, Zyra Nr.2, mbrapa Veve Center;
"
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)

01/02/2019

Numri i ceshtjes: CN-070659-01-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit date 08.01.2019 per miratimin e
ndryshimit te Statutit.Depozitimi Statutit te shoqerise ne pershtatje me Ligjin 9901 date
14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare", I ndryshuar me Ligjin Nr.129/2014.
Website ishte
("")
u be
("arstihec@gmail.com")
DurationEndDate ishte
"31/03/2051"
u be
"31/12/2054"
Objekti ishte
("Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi,
mirëmbajtja e hidrocentralit ''ARSTI'' dhe transferimi i tij nga Konçensionari tek Autoriteti
Kontraktues në përfundim të afatit të kontratës së Konçesionit. Transport mallrash dhe
pasagjeresh brenda dhe jashte vendit per vete dhe per te trete.")
u be
("Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e
hidrocentralit ''ARSTI'' dhe transferimi i tij nga Konçensionari tek Autoriteti
Kontraktues në përfundim të kontratës së konçesionit. Transport mallrash dhe
pasagjeresh brenda dhe jashte vendit per vete dhe per te trete.")
Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
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20/03/2019

Numri i ceshtjes: CN-136305-03-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kërkesës datë 19.03.2019 për hapjen e 6 (gjashtë)
adresave dytësore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Shkoder;
Puke;
;
Fierze;
Fierze;
Fierze (Fushe Arres) RIMORKIO me targe: AGR 352;
"
eshte Shtuar Adresa: "Shkoder;
Puke;
;
Fierze;
Fierze;
Fierze (Fushe Arres) ESKAVATOR CAD 323;
"
eshte Shtuar Adresa: "Shkoder;
Puke;
;
Fierze;
Fierze;
Fierze (Fushe Arres) TERHEQES me targe: AA 037 XI;
"
eshte Shtuar Adresa: "Shkoder;
Puke;
;
Fierze;
Fierze;
Fierze (Fushe Arres) ESKAVATOR LIBHERR 944;
"
eshte Shtuar Adresa: "Shkoder;
Puke;
;
Fierze;
Fierze;
Fierze (Fushe Arres) KAMION MAN me targe: AA 346 VG;
"
eshte Shtuar Adresa: "Shkoder;
Puke;
;
Fierze;
Fierze;
Fierze (Fushe Arres) FORISTRAD NISSAN me targe: AA 549 UZ;
"

Puke,
Puke,
Puke,
Puke,
Puke,
Puke,

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
10/05/2019

Numri i ceshtjes: CN-185469-05-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të asamblesë së përgjithshme, datë
02.05.2019, ku është vendosur: Ndryshimi i objektit të shoqërisë.
Objekti ishte
("Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi,
mirëmbajtja e hidrocentralit ''ARSTI'' dhe transferimi i tij nga Konçensionari tek Autoriteti
Kontraktues në përfundim të kontratës së konçesionit. Transport mallrash dhe pasagjeresh
brenda dhe jashte vendit per vete dhe per te trete.")
u be
("Financimi,
projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentralit
''ARSTI'' dhe transferimi i tij nga Konçensionari tek Autoriteti Kontraktues në
përfundim të kontratës së konçesionit. Transport mallrash dhe pasagjeresh brenda
dhe jashte vendit per vete dhe per te trete. Ndertime civile dhe rrugesh.")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
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Dokumenti i autorizimit
23/07/2019

Numri i ceshtjes: CN-271602-07-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të asamblesë së përgjithshme, datë
17.07.2019, ku është vendosur: Ndryshimi i objektit të shoqërisë. Ndryshimi i nenit 11 dhe
nenit 18 të statutit.
Objekti ishte
("Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi,
mirëmbajtja e hidrocentralit ''ARSTI'' dhe transferimi i tij nga Konçensionari tek Autoriteti
Kontraktues në përfundim të kontratës së konçesionit. Transport mallrash dhe pasagjeresh
brenda dhe jashte vendit per vete dhe per te trete. Ndertime civile dhe rrugesh.")
u be
("Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e HEC
''ARSTI'' dhe transferimi i tij nga Konçensionari tek Autoriteti Kontraktues në
përfundim të kontratës së konçesionit. ")
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)

30/07/2019

Numri i ceshtjes: CN-287942-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin 2018.
Lista e Dokumenteve:
01_Pasqyra e pozicionit financiar Hec Arsti.xlsx
02_Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas funksionit
Hec Arsti.xlsx
Vendimi i Ortakut.pdf
Shenimet shpjeguse Arsti.pdf

Datë: 04/06/2020

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