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

L38319901M
19/09/2013

3. Emri i Subjektit

SBM ENERGJI

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

16/09/2013

6. Kohëzgjatja

Nga: 16/09/2013
Diber KLOS KLOS Bulevardi Rexhep Pashe Mati, Pallati
nr.1, shkalla nr.1, apartamenti 4, kati 2
10.000,00

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
Ndertimi, operimi, dhe transferimi i hidrocentraleve Nr.1 dhe
Nr.2, tek Autoriteti Kontraktues, ku perfshihet financimi,
ndertimi, venien ne pune, prodhimi, trasmetimi, shperndarja,
eksportimi, dhe shitja e energjise elektrike ne zbatim te kesaj
Kontrate Koncesioni.
Petrit Shahini
Nga: 24/03/2016

Deri: 24/03/2021

RA KROM - TIRANA
Para: 320,00

Natyre:

3,20
3,20
1

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

SBM GRUP
Para: 9.100,00

Natyre:

91,00
91,00

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

SUPER BETON MATI
Para: 580,00

Natyre:

5,80
5,80

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

Emri Tregtar: SBM ENERGJI
Telefon: 0693765017

17. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Akti i themelimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Deklarata e posacme per njohjen, pranimin dhe zbatimin e dispozitave ligjore ne fuqi
Regjistrimi Fillestar: CN-193903-09-13

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
14/05/2014

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-469365-05-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit Nr.3, date 06.05.2014, ku eshte vendosur
aprovimi i shitjes se kuotave te zoteruara nga RA KROM - TIRANA ne masen 3,2% ne
favor te z.Blendi Hoxha.Depozitim i kontrates se shitjes se kuotave Nr.2479 Rep. Nr.1271
Kol. date 13.05.2014, per transferimin e 3,2% te kuotave te kapitalit ne favor te z.Blendi
Hoxha.Depozitim i vendimit Nr.7, date 04.05.2014 i shoqerise "RA Krom-Tirana".
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("Blendi Hoxha")
Numri i aksioneve "3,20
Perqindja ne kapital "3,20
Kontributi ne para "320,00
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
eshte larguar ortaku:
("RA KROM - TIRANA")
Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Dokumenti i autorizimit
Transferim i kuotave te kapitalit
02/07/2014

Numri i ceshtjes: CN-535967-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit vjetor per vitin 2013.
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Dokumenti i autorizimit
Mandati i Pageses
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël

10/03/2015

Numri i ceshtjes: CN-912367-03-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit Nr.5, date 03.03.2015, ku eshte vendosur
ndryshimi i selise se shoqerise. Saktesim i kodit ekonomik.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Diber;
MAT;
KLOS;
;
KLOS;
Bulevardi
Rexhep Pashe Mati, Pallati nr.1, shkalla nr.1, apartamenti 4, kati 2;
"
eshte Hequr Adresa: "Diber;
MAT;
KLOS;
;
BASHKIA KLOS;
Lagjia Nr.2, Banesa 59/1 .;
"
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
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Vendim i asamblese se pergjithshme
06/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-131985-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2014.
Lista e Dokumenteve:
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)
Bilanci Kontabël

17/12/2015

Numri i ceshtjes: CN-463163-12-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr. 2128 Prot., Nr.221 Dosje, datë
13.11.2015, protokolluar nga QKR me Nr.10387 Prot., date 17.11.2015, lëshuar nga Studio
Përmbarimore “Debit Collection” shpk , ku është urdhëruar: Vendosjen e masës së
sekuestros konservative mbi kuotat, titujt e pronësisë në pronësi të debitorit, shoqërinë
“Super Beton Mati” shpk që disponon pranë Shoqërisë “SBM ENERGJI” shpk ,me Nuis
(Nipt) L38319901M, si ortake e saj, me qëllim mostjetërsimin e tyre nga debitori .
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

30/03/2016

Numri i ceshtjes: CN-615825-03-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit nr.19, date 24.03.2016, te asamblese se
pergjithshme te ortakeve te shoqerise, ku eshte vendosur: Te miratohet heqja e
administratorit znj.Natasha Hoxha dhe vendosjen si administrator te saj z.Petrit Shahini per
nje periudhe 5 vjeçare.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Petrit Shahini")
"24/03/2016
Ne daten "24/03/2021
eshte larguar administratori:
("Natasha Hoxha")

Nga data

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
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paguar)
Dokumenti i autorizimit
28/06/2016

Numri i ceshtjes: CN-775049-06-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2015.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
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)

26/05/2017

Numri i ceshtjes: CN-294430-05-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit Nr.6, date 17.05.2017, ku eshte
vendosur: Aprovimi i shitjes se kuotave te zoteruara nga Z.Blendi Hoxha ne masen 3,2%
ne favor te shoqerise “RA KROM – TIRANA”. Depozitim i kontrates se shitjes se kuotave
date 17.05.2017, per transferimin e 3,2% te kuotave te kapitalit ne favor te shoqerise “RA
KROM – TIRANA”. Depozitim i vendimit Nr.14, date 17.05.2017 i shoqerise "RA KromTirana".
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte larguar ortaku:
("Blendi Hoxha")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
eshte shtuar ortaku:
("RA KROM - TIRANA")
Numri i aksioneve
"3,20
Perqindja ne kapital "3,20
Kontributi ne para "320,00
Lista e Dokumenteve:
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
Transferim i kuotave te kapitalit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

31/05/2017

Numri i ceshtjes: CN-310167-05-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
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FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2016.
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
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Bilanci Kontabël
16/10/2018

Numri i ceshtjes: CN-958322-10-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses se administratorit date 01.10.2018 ku
eshte kerkuar: Pushim i perkohshem i aktivitetit nga data 01.10.2018 - pa afat.
Statusit ishte
("Aktiv")
u be
("Pezulluar")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

15/10/2018

Numri i ceshtjes: CN-975293-10-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare per vitin 2017.
Lista e Dokumenteve:
Mandati i Pageses
Akti i Pageses e kundravajtjes administrative (nëse ka)
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Dokumenti i autorizimit
Bilanci Kontabël

15/07/2019

Numri i ceshtjes: CN-261828-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2018.
Lista e Dokumenteve:
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SBM Energji vendimi i Ortakut 2018.pdf
SBM Energji Bilanci 2018.xlsx
Bilanci FDP SBM Energji 2018-min (2).pdf
SBM Energji Bilanci 2018.xlsx
01/10/2019

Numri i ceshtjes: CN-350405-09-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.108 Prot., Nr. 917 Regj., datë
23.09.2019, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Tirana Bailiff’s sh.p.k., ku është
urdhëruar: Vendosja e sekuestros conservative ne kuotat dhe titujt e pronesise se debitorit,
shoqeria RA KROM - TIRANA shp.k me nipt K88016902A, me administrator Gani
Hoxha dhe Ahmet Ckurti, disponon ne shoqerine SBM ENERGJI shpk me nipt
L38319901M, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i tyre duke ndaluar tjetersimin
dhe/ose disponimin e tyre deri ne nje urdher te dyte te permbaruesit gjyqesor.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

18/11/2019

Numri i ceshtjes: CN-408596-11-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 15.11.2019, ku eshte vendosur,
aktivizimi i aktivitetit te shoqerise.
Statusit ishte
("Pezulluar")
u be
("Aktiv")
Lista e Dokumenteve:
Kerkesa per heqje nga statusi i " pezulluar"
Vendim i asamblese se pergjithshme

12/12/2019

Numri i ceshtjes: CN-427279-12-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses date 10.12.2019, per pezullimin e
aktivitetit te shoqerise, nga data 11.12.2019 - pa afat.
Statusit ishte
("Aktiv")
u be
("Pezulluar")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

05/02/2020

Numri i ceshtjes: CN-463188-02-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kërkesës, datë 02.02.2020 ku është kërkuar
Aktivizim Aktiviteti.
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Statusit ishte

("Pezulluar")

u be

("Aktiv")

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Kerkesa per heqje nga statusi i " pezulluar"
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

Datë: 15/06/2020

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