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

K94821601Q
21/12/2009

3. Emri i Subjektit

REJ ENERGY

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

18/12/2009

6. Kohëzgjatja

Nga: 18/12/200918/12/2044
Durres Durres DURRES Rruga Plazhi/13, nr pasurie
47/27/Nd, zona kadastrale nr 8518
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 (%)

1.000,00
Financimin,projektimin,ndertimin,venien
ne
pune,menaxhimin dhe mirmbajtjen e HEC-eve,Cemeric,1,2
dhe 3 si dhe prodhimin ,transmetimin ,shitjen dhe tregetimin
e energjise elektrike te prodhuar.
Gzim Sallilari
Nga: 20/09/2018

Deri: 19/09/2022

THE BLUE STAR
Para: 8.000,00

Natyre:

80,00
8,00

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

REJ
Para: 92.000,00

Natyre:

920,00
92,00

13.4 Komente (nëse ka)
14. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit
15. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Korce Lekas LEKAS HEC-i Lekas Korçe, me nr pasurie
267, zona kadastrale2401
Emri Tregtar: REJ ENERGY
Telefon: 0698992477 0682052610

16. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Akti i themelimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Regjistrimi Fillestar: CN-324468-12-09

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
15/02/2011

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-505608-02-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit date 15.02.2011 per ndryshimin e
administratorit te shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Gzim Sallilari")
"15/02/2011
Ne daten "15/02/2016
eshte larguar administratori:
("Luan Kapri")

Nga data

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
21/02/2011

Numri i ceshtjes: CN-507829-02-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Shitje kuotash
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte larguar ortaku:
("Luan Kapri")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
eshte shtuar ortaku:
("REJ")
Numri i aksioneve "1.000,00
Perqindja ne kapital "100,00
Kontributi ne para "100.000,00
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
Transferim i kuotave te kapitalit
06/07/2011

Numri i ceshtjes: CN-570195-07-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit te Asamblese se Ortakeve te shoqerise,
date 25.06.2011, ne te cilin eshte vendosur ndryshimi i administratorit dhe ndryshimi i
selise se shoqerise"REJ ENERGY".Depozitimi i Vendimit te Ortakut te Vetem te shoqerise
KLIVA, date 25.06.2011. Depozitimi i Procesverbalit te Asamblese, date 25.06.2011.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Korce;
KORÇE;
;
Lekas;
LEKAS;
Komuna Lekas, Ne qender, godine nje kateshe, Korçe;
"
eshte Hequr Adresa: "Korce;
POGRADEC;
Pogradec;
;
POGRADEC;
Rruga Abdyl Frasheri,lagjja nr 3, prane shkolles 9- vjeçare Gjok Shqiptari;
"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Demir Kullolli")
"25/06/2011
Ne daten "25/06/2016
eshte larguar administratori:
("Gzim Sallilari")

Nga data

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
13/03/2012

Numri i ceshtjes: CN-710795-03-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve " Rej Energy"
shpk date 29.02.2012 ne te cilin u vendos largimi i administratorit z.Demir Kullolli dhe
caktimin e administratorit te ri te shoqerise z. Andrea Mico.Depozitimi i vendimit te
ortakut dt 29.02.2012 te "Kliva " shpk per caktimin e z. Gezim Selillari si perfaqesues te
shoqerise "KLIVA"shpk per pjesmarrjen ne mbledhjen e asamblese date 29.02.2012 per
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ndryshimin e administratorit te shoqerise.Depozitimi i Procesverbalit te Asamblese dt
29.02.2012.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Andrea Miço")
Ne daten "28/02/2017
eshte larguar administratori:
("Demir Kullolli")

Nga data "29/02/2012

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
05/09/2013

Numri i ceshtjes: CN-184315-09-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 03.09.2013 te asamblese se
pergjithshme te shoqerise dhe kontrates noteriale Nr. 3200 Rep. Nr. 953 Kol. date
02.09.2013 per transferim te kuotave te kapitalit me ane te shitblerjes.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
eshte shtuar ortaku:
("THE BLUE STAR")
Numri i aksioneve
"80,00
Perqindja ne kapital "8,00
Kontributi ne para "8.000,00
Kane ndryshuar te dhenat per
("REJ")
, Vlera e Kontributit ishte
("100.000,00")
u be
("92.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("REJ")
, Përqindja e Kapitalit ishte
("100,00")
u be
("92,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("REJ")
, Numri i aksioneve ishte
("1.000,00")
u be
("920,00")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Transferim i kuotave te kapitalit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

10/09/2013

Numri i ceshtjes: CN-189410-09-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve, date
09.09.2013, ku eshte vendosur : Ndryshim administratori. Shkarkimi i Andrea Miço dhe
emerim i Gëzim Salillari.
4

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Gzim Sallilari")
"09/09/2013
Ne daten "09/09/2018
eshte larguar administratori:
("Andrea Miço")

Nga data

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
24/07/2014

Numri i ceshtjes: CN-570657-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati i Pageses
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve

15/10/2014

Numri i ceshtjes: CN-669428-10-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i marrëveshjes siguruese Nr.10681 Rep, Nr.3054
Kol, datë 02.10.2014, e lidhur midis shoqërise “Union Bank” sh.a
(Barrëmarrëse/Kredidhënëse), shoqërisë “Rej” sh.p.k, (Barrëdhënësit) dhe shoqërisë “The
Blue Star".
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)
Dokumenti i autorizimit

12/01/2015

Numri i ceshtjes: CN-795447-01-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
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Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
06/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-136032-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim bilanci vjetor 2011
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël

23/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-165031-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare të vitit 2014.
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
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 ndryshimeve në kapitalet e veta

27/06/2016

Numri i ceshtjes: CN-770472-06-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim I Pasqyrave Financiare te vitit 2015.
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Dokumenti i autorizimit
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
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
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Bilanci Kontabël
06/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-797269-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Dorezim bilanci viti 2010.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

11/08/2016

Numri i ceshtjes: CN-877080-08-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: DEPOZITIM BILANCI VITI 2009

08/11/2016

Numri i ceshtjes: CN-023542-11-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 01.11.2016, per hapje adrese
dytesore dhe ndryshim te adreses kryesore. Deklarim i numrit te kontaktit.
Telefon ishte
("")
u be
("0698992477")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Durres;
DURRES;
Durres;
;
DURRES;
Rruga Plazhi/13, nr pasurie 47/27/Nd, zona kadastrale nr 8518;
"
eshte Shtuar Adresa: "Korce;
KORÇE;
;
Lekas;
LEKAS;
HECi Lekas Korçe, me nr pasurie 267, zona kadastrale2401;
"
eshte Hequr Adresa: "Korce;
KORÇE;
;
Lekas;
LEKAS;
Komuna
Lekas, Ne qender, godine nje kateshe, Korçe;
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

31/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-408319-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2016.
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Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
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
Bilanci Kontabël
01/08/2017

Numri i ceshtjes: CN-413282-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim Bilanci 2016
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
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
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Bilanci Kontabël

31/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-889840-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i bilancit per vitin 2017
Lista e Dokumenteve:
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)
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

24/09/2018

Numri i ceshtjes: CN-946859-09-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 20.09.2018, ku eshte vendosur,
riemerimi i administratorit te shoqerise.
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Gzim Sallilari")
Nga Data ishte
("09/09/2013")
u be
("20/09/2018")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Gzim Sallilari")
Kohëzgjatja ishte
("09/09/2018")
u be
("19/09/2022")

,
,

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
01/08/2019

Numri i ceshtjes: CN-293076-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2018.
Lista e Dokumenteve:
shenimet.pdf
vendimi rej energy.PDF
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres.xlsx
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta.xlsx
Pasqyra e pozicionit financiar (1).xlsx
Pasqyra e flukseve të mjeteve monetare Indirekte.xlsx
shenimet.pdf

Datë: 04/06/2020

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