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

L32201037O
01/10/2013

3. Emri i Subjektit

HEC ZALL XHUXHË

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

13/09/2013

6. Kohëzgjatja

Nga: 13/09/201313/09/2048

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri

Tirane Farke SELITE Rruga "Kodra e Diellit",Vila Nr.8

8. Kapitali
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave

10.000,00

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 "Zall
Xhuxhe 1" dhe "Zall Xhuxhe 2", 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 Koncesionit te
formes BOT te lidhur me date 09/09/2013, me Nr. 10329
Rep./Nr. 3323 Kol.
Ender Boçi
Nga: 13/09/2018

Deri: 13/09/2023

GLORIS CONSTRUCTION
Para: 10.000,00

Natyre:

100,00
1

100,00
12.4 Komente (nëse ka)
13. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit
14. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Emri Tregtar: HEC ZALL XHUXHË
E-Mail: marisa@rametal.al
Telefon: 0682045158

15. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Akti i themelimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Regjistrimi Fillestar: CN-199619-09-13

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
10/07/2014

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-545115-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Raporte administrimi (nëse ka)
Dokumenti i autorizimit
Mandati i Pageses
Akti i Pageses e kundravajtjes administrative (nëse ka)
Raport Auditimi
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Akti i ekspertimi IEKA (nëse ka)

06/03/2019

Numri i ceshtjes: CN-123144-03-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 29.02.2019, ku eshte vendosur:
Miratimi i riemerimit te ZEnder Boçi si administrator i shoqerise.
E-Mail ishte
("")
u be
("marisa@rametal.al")
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Ender Boçi")
, Nga
Data ishte
("13/09/2013")
u be
("13/09/2018")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Ender Boçi")
,
Kohëzgjatja ishte
("13/09/2018")
u be
("13/09/2023")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
09/05/2019

Numri i ceshtjes: CN-190473-05-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Paqyrave financiare për vitin 2014.
Lista e Dokumenteve:
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
Mandati i Pageses

10/07/2019

Numri i ceshtjes: CN-256889-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave financiare te vitit 2018.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx
HEC ZALL XHUXHE.pdf
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres.xlsx
PF-HEC ZALL XHUXHE_2018_opt.pdf

21/08/2019

Numri i ceshtjes: CN-311882-08-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
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Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2015.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Mandati i Pageses
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
21/10/2019

Numri i ceshtjes: CN-376840-10-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin 2016.
Lista e Dokumenteve:
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Mandati i Pageses
Bilanci Kontabël

30/10/2019

Numri i ceshtjes: CN-381490-10-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit date 04.10.2019 te ortakeve te shoqerise
dhe kontrates se transferimit te kuotave date 04.10.2019, per transferim te kuotave te
kapitalit me ane te shitblerjes.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
eshte larguar ortaku:
("GJOKA KONSTRUKSION")
Kane ndryshuar te dhenat per
("GLORIS CONSTRUCTION")
, Vlera
e Kontributit ishte
("9.000,00")
u be
("10.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("GLORIS CONSTRUCTION")
,
Përqindja e Kapitalit ishte
("90,00")
u be
("100,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("GLORIS CONSTRUCTION")
,
Numri i aksioneve ishte
("90,00")
u be
("100,00")
Lista e Dokumenteve:
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Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Transferim i kuotave te kapitalit
16/04/2020

Numri i ceshtjes: CN-486142-04-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi Marreveshjes Siguruese, date 06.03.2020 Nr. 680
Rep., Nr.182 Kol.., dhe dokumentacionit shoqerues, i cili verteton
Marreveshjen/Kontraten e Garancise Bankare e lidhur midis paleve; HEC ZALL
XHUXHË SHPK dhe GLORIS CONSTRUCTION SHPK (Barredhenes) dhe Banka e
Pare e Investimeve SHA (Barremarres/Kredidhenes), Pranues i Barres MAK-08 SHPK, me
objekt vendosje barre mbi 100% te kuotave te shoqerise HEC ZALL XHUXHË SHPK me
nipt L32201037O.
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Dokumenti i autorizimit

Datë: 30/06/2020

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