EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË
DHËNAT E SUBJEKTIT “SHOQËRI AKSIONARE”
GJENDJA E REGJISTRIMIT
1. Numri unik i identifikimit të subjektit K33315201I
(NUIS)
2. Data e Regjistrimit
23/09/2002
3. Emri i Subjektit

EGNATIA GROUP

4. Forma ligjore

Shoqëri Aksionare

5. Data e themelimit

23/08/2002

6. Kohëzgjatja

Nga: 23/08/2002

Deri:

7. Zyra qëndrore e shoqërisë në Shqipëri

Tirane Tirane TIRANE Njesia Bashkiake nr.9, Rruga
Panorama, kulla Biznesit, Kodi Postar 1016

8. Kapitali

263.000.000,00

9. Vlera e kapitalit të shlyer:

263000000.0000

10. Numri i aksioneve:

100,00

10.1 Vlera nominale:
11. Kategoritë e aksioneve të shoqërisë

2.630.000,00
të zakonshme

me përparësi

me të drejte
vote

pa të drejte
vote

11.1 Numri për secilën kategori
12. Objekti i aktivitetit:

Imp-Eksport Tregetim Pije Alkolike..etj.Te ushtroje veprimtari
private ne sferen ndertimore te projektimit dhe te zbatimit sipas
kategorive te percaktuara ne licensen e leshuar dhe konkretisht si
me poshte: a)Per punimet e dheut,murator,betoni,beton-arme te
zakonshme,punime shembjesh per kategorine e dyte,ndertime
civile,industriale,turistike,bujqesore,etj.
b)Kompletimi
me
instalimet e nevojshme per objektet,punime restaurimi,punime te
shtresave te rrugeve,ndertime vepra arti rrugore dhe hekurudhore
ne kategorine 9/a,ujesjellesa,kanalizime, per kategorine e 11,tunele.
c)Mirembajtje e punime sherbimi te zakonshme te sistemit
komunal.d)Prodhimi dhe te tregtimii te gjitha llojeve te materialeve
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13. Sistemi i administrimit

dh ete lendeve te ndertimit.e) Import-eksport me shumice e pakice
te materialeve industriale ose bujqesore si dhe veprimtari ne fushen
e njesive te shitjes,bar-restorant,hotele,pub.Shoqeria munds te
bashkepunoje dhe/ose te marre direkt ose indirekt interesa,ne
shoqeri,firma,agjensi dhe ndermarrje te tjera,te cilat mund te kene
edhe qellime te tjera aktiviteti.Shoqeria mund te ndermarre dhe
zhvilloje cdo lloj aktiviteti lidhur me shitblerjen e pasurise se
luajtshme
e
te
paluajtshme,si
dhe
cdo
aktivitet
tregtar,financiar,qiradhenes apo dorezenes,qe i vlereson te
dobishme apo te nevojshme per arritjen e qellimeve te saj.
me një nivel
me dy nivele

14. Administratori/ët

Eda Gjeka

14.1 Afati i emërimit
15. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
15.1 Kufizimet e kompetencave (nëse
ka).
16. Anëtarët
e
Këshillit
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a
me dy nivele)
16.1 Kryetar/anëtar
16.2 Afati i emërimit
17. Anëtar i Pavarur
17.1 Përfaqesues i Punëmarrësve
17.2 Kushtet e pjesëmarrjes
18. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
19. Anëtarët
e
Këshillit
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a
me dy nivele)
19.1 Kryetar/anëtar
19.2 Afati i emërimit
20. Anëtar i Pavarur
20.1 Përfaqesues i Punëmarrësve
20.2 Kushtet e pjesëmarrjes
21. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
22. Anëtarët
e
Këshillit
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a
me dy nivele)
22.1 Kryetar/anëtar
22.2 Afati i emërimit
23. Anëtar i Pavarur
23.1 Përfaqesues i Punëmarrësve

Nga : 28/12/2017

Deri : 28/12/2018

Fabiola Hysenbelliu
Anetar
Nga : 19/07/2017

Deri : 19/07/2020

Po
Jo

Brunilda POLOSKA
Anetar
Nga : 30/11/2017

Deri : 30/11/2020

Po
Jo

Inesa Adhami
Anetar
Nga : 30/10/2017

Deri : 30/10/2020

Po
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23.2 Kushtet e pjesëmarrjes

Jo

24. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
25. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
25.1 Afati i emërimit
26. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
26.1 Afati i emërimit
27. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
27.1 Afati i emërimit
28. Aksionarët

Armand Hasko
Nga : 22/03/2016
Luljeta Hasho
Nga : 22/03/2016
Agim Qenani
Nga : 20/07/2007
Irfan Hysenbelliu

Deri :
Deri :
Deri :

Me te drejte vote : 100.0000
Pa te drejte vote :

28.1 Numri i Aksioneve

28.2 Përqindja e pjesëmarrjes
29. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

100,00
Elbasan Elbasan ELBASAN Rruga E. Matraxhiu prane
Konservimit
Tirane Tirane TIRANE TR 2896 M WOLSVAGEN

30. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Emri Tregtar: EGNATIA GROUP
Telefon: 40161

31. Statusi:

Aktiv

Lista e Dokumenteve:
Regjistrimi Fillestar: CN-074641-09-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
1. 23/09
/2002

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i Vendimit:28285, Gjykata:Tirane
Data e Regjistrimit 23.09.2002. Emri I Subjektit ''EGNATIA GROUP''. Forma Ligjore
SHA. Data e Themelimit 23.08.2002. Kohezgjatja mbi 10 vjet. Selia Elbasan, Fabrika e
Pijeve Alkolike (Kantina e Veres). Kapitali 2.000.000 Leke. Objekti import-eksport,
tregetim me shumice e pakice dhe prodhim te pijeve alkolike e freskuese. Konservimi dhe
amballazhimi i produkteve te mesiperme si dhe ujit, lengje frutash. Import-eksport artikuj
industrial, ushqimor, buqesor dhe blektoral. Tregetim automjetesh te cdo lloji dhe pjese
kembimi per to. Tregetim elektrike, elektroshtepiake, kompjuterike, artizanale. Transport
mallrash e pasagjeresh brenda e jashte vendit. Tregetim materiale ndertimi e lende te pare,
bime medicinale, plera kimike, prodhime kozmetike. Hapje agjensi imobiliare, turistike,
hotele, motele, restorant, qendra pushimi. Punime duralumini dhe tregetim i tyre. Tregetim
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prodhimesh te ndryshme druri, mobileri, orendi. Perfaqesues Ligjor Besnik Duka.
Aksioner: 1.Shoqeria ''ALPTURIST'' Shpk 25%. 2. ''ERJON'' Shpk 25%. 3.''IL 2 FA''
Shpk 25%. 4.''Alco Systems'' 25%. Keshilli Mbikqyres: 1.Kasem Hysenbelliu kryetar;
2.Edlira Margilaj antar; 3.Bashkim Haxhi antar. Ekspert Kontabel Gezim Zeko.
Lista e Dokumenteve:
R-Mix-11.12.07 (120).pdf
2. 05/11
/2003

Numri i Vendimit:28285/1, Gjykata:Tirane
Depozitimin e akteve te shoqerise ku eshte vendosur me vendim te asamblese se
jashtezakonshme te shoqerise miratimi i transferimit nepermjet shitjes se aksioneve te kater
aksionereve te saj tek Irfan Hysenbelliu. Kontrat noteriale e shitblerjes se aksioneve siapas
se ciles aksioner i vetem i shoqerise me 100% te aksioneve eshte Irfan Hysenbelliu.
Lista e Dokumenteve:
R-Mix-11.12.07 (120).pdf

3. 28/10
/2004

Numri i Vendimit:28285/2, Gjykata:Tirane
Depozitimi i akteve te shoqerise ku me vendimin nr.4 date 26.10.2004 te aksionerit te
vetem eshte vendosur emerimi i antareve te Keshillit Mbikqyres: Kasem Hysenbelliu;
Fiorida Ymeri; Niko Pepivani. Emri i shoqerise eshte ''EGNATIA GROUP'' Sha. Me
vendimin date 27.10.2004 te Keshillit Mbikqyres te shoqerise eshte vendosur te zgjidhet
kryetar i Keshillit Mbikqyres Kasem Hysenbelliu. Drejtor i shoqerise emerohet Besnik
Duka.
Lista e Dokumenteve:
R-Mix-11.12.07 (120).pdf

4. 02/02
/2007

Numri i Vendimit:28285/3, Gjykata:Tirane
Depozitimin e vendimit Nr.5 date 21.12.2006 te aksionerit te vetem eshte vendosur:
Emerimi i antareve te Keshillit Mbikqyres: Lazi Balliu; Anila Bashllari; Kasem
Hysenbelli. Vendimin Nr.1 date 21.12.2006 te Keshillit Mbikqyres ku eshte vendosur:
Kryetar i Keshillit Mbikqyres te shoqerise zgjidhet Llazi Balliu. Drejtor i shoqerise
emerohet Kamber Haxhihyseni.
Lista e Dokumenteve:
R-Mix-11.12.07 (120).pdf

5. 20/07
/2007

Numri i Vendimit:28285/4, Gjykata:Tirane
Depozitimin e vendimit Nr.1 date 10.07.2007 te aksionerit te vetem ku eshte vendosur:
Miratimi i zmadhimit ne vlere te kapitalit te shoqerise ''EGNATIA GROUP'' Sha nga
kontributi i aksionerit te vetem i cili heq dore nga detyrimet qe shoqeria ka ndaj tij per vitin
ushtrimor 2006, duke i kaluar keto per zmadhimin e kapitalit themeltar te saj. Emerimi i
ekspertit kontabel te autorizuar Agim Qenami.
Lista e Dokumenteve:
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R-Mix-11.12.07 (120).pdf
08/01/2008

Numri i ceshtjes: CN-109350-12-07
Vlera e Kapitalit ishte
"2.000.000,00"
u be
"263.000.000,00"
Numri i Aksioneve ishte
"2.000,00"
u be
"100,00"
Vlera e Aksionit ishte
"1.000,00"
u be
"2.630.000,00"
Capital_Paid_Value ishte
"2.000.000,00"
u be
"263.000.000,00"
Objekti ishte
("Import-eksport, tregetim me shumice e pakice dhe prodhim te pijeve
alkolike e freskuese. Konservimi dhe amballazhimi i produkteve te mesiperme. Importeksport artikuj industrial, ushqimor, buqesor dhe blektoral. Transport mallrash e
pasagjeresh brenda e jashte vendit. Tregetim materiale ndertimi e lende te pare, bime
medicinale. Hapje agjensi imobiliare, turistike, hotele, restorant, qendra pushimi. Punime
duralumini dhe tregetim i tyre. Tregetim prodhimesh te ndryshme druri, mobileri.")
u
be
("Imp-Eksport Tregetim Pije Alkolike..etj")
Emri Tregtar ishte
("EGNATIA GROUP")
u be
("EGNATIA
GROUP")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Irfan Hysenbelliu")
, Vlera e Kontributit
ishte
("2.000.000,00")
u be
("263.000.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Irfan Hysenbelliu")
, Numri i aksioneve
ishte
("2.000,00")
u be
("100,00")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Kamber Haxhiyseni")
"02/02/2007"
eshte larguar administratori:
("Kamber Haxhihyseni")

Nga data

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Anila Bashallari")
Nga data "23/08/2002"
eshte shtuar anetari:
("Kasem Hysenbelliu")
Nga data "23/08/2002"
eshte larguar anetari:
("Kasem Hysenbelli")
eshte larguar anetari:
("Anila Bashllari")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Llazi Balliu")
, Nga Data
ishte
("02/02/2007")
u be
("23/08/2002")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:
Kane ndryshuar te dhenat per ekspertin kontabel:
("Agim Qenani")
CA_Number ishte
("53")
u be
("Nr 53")

,

Lista e Dokumenteve:
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
Akti i ekspertimit te ekspertit vleresues te licensuar per pagesen e kapitalit ne natyre
Dokumenti i autorizimit
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
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14/08/2008

Numri i ceshtjes: CN-163205-08-08 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Raporte administrimi (nëse ka)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta

01/10/2008

Numri i ceshtjes: CN-177512-10-08
Telefon ishte
("")
u be

("40161")

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Elbasan;
ELBASAN;
Elbasan;
TEK KONSERVIMI PRANE FIRMES;
"

;

ELBASAN;

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
12/01/2009

Numri i ceshtjes: CN-203210-01-09
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Eduart Biçaku")
"27/12/2008"
Ne daten "27/12/2010"
eshte larguar administratori:
("Kamber Haxhiyseni")

Nga data

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Edlira Margilaj")
Nga data "22/12/2008"
Ne daten "22/12/2010"
eshte shtuar anetari:
("Besnik Duka")
Nga data "22/12/2008"
Ne daten "22/12/2010"
eshte shtuar anetari:
("Skerdilajd Bajramaj")
Nga data
"22/12/2008"
Ne daten "22/12/2010"
eshte larguar anetari:
("Kasem Hysenbelliu")
eshte larguar anetari:
("Llazi Balliu")
eshte larguar anetari:
("Anila Bashallari")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
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Dokumenti i autorizimit
17/03/2009

Numri i ceshtjes: CN-225685-03-09
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Flavian Shullani")
"21/02/2009"
Ne daten "21/02/2011"
eshte larguar administratori:
("Eduart Biçaku")

Nga data

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
22/04/2009

Numri i ceshtjes: CN-244648-04-09
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
MJETE MESIMORE;
"

TIRANE;

L.

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
29/04/2010

Numri i ceshtjes: CN-388124-04-10
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Ish Uzina e Remontit te Makinerive Metal-Prerese, 100 m mbi NEWS 24, Shkoze;
"
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR

29/10/2010

Numri i ceshtjes: CN-459053-10-10
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Blerina Preza")
Nga data "28/10/2010"
Ne daten "28/10/2013"
eshte larguar anetari:
("Edlira Margilaj")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
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Dokumenti i autorizimit
07/01/2011

Numri i ceshtjes: CN-485227-01-11
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Kostika Gjylameti")
Nga data "28/12/2010"
Ne daten "28/12/2011"
eshte larguar anetari:
("Besnik Duka")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Skerdilajd Bajramaj")
,
Nga Data ishte
("22/12/2008")
u be
("28/12/2010")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Skerdilajd Bajramaj")
,
Kohëzgjatja ishte
("22/12/2010")
u be
("28/12/2011")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

21/03/2011

Numri i ceshtjes: CN-524220-03-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Vendimit te Keshillit Mbikeqyres te shoqerise dt
16-03-2011 per riemerimin e administratorit.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Flavian Shullani")
"16/03/2011"
Ne daten "16/03/2013"
eshte larguar administratori:
("Flavian Shullani")

Nga data

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
30/03/2011

Numri i ceshtjes: CN-529316-03-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit date 29.03.2011 per ndryshimin e njerit
prej anetareve te Keshillit Mbikqyres
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Sonila Hysi")
Nga data "29/03/2011"
Ne daten "29/03/2013"
eshte larguar anetari:
("Skerdilajd Bajramaj")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
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12/05/2011

Numri i ceshtjes: CN-549437-05-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit date 10.05.2011 ku eshte vendosur
ndryshimi i nje anetari te Keshillit Mbikqyres.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Fabiola Hysenbelliu")
"10/05/2011"
Ne daten "10/05/2014"
eshte larguar anetari:
("Blerina Preza")

Nga data

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
08/06/2011

Numri i ceshtjes: CN-556664-05-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te aksionarit te vetem date 20.05.2011
per miratmin e pasqyrave financiare 2010,emerimin e ekspertes kontabel Luljeta Hasho ne
detyren e audituesit per vitin ushtrimor 2011 si dhe miratimin e statutit te ndryshuar te
shoqerise.
Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

26/01/2012

Numri i ceshtjes: CN-664678-01-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te Keshillit Mbikqyres, date
26.01.2012, ne te cilin eshte vendosur ndryshim i administratorit.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Erjona Dyrmyshi")
"26/01/2012"
Ne daten "26/01/2015"
eshte larguar administratori:
("Flavian Shullani")

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
28/02/2012

Numri i ceshtjes: CN-696218-02-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 22.02.2012 ku eshte
vendosur:Riemerimi ne detyren e anetarit te Keshillit Mbikqyres te shoqerise Z.Kostika
Gjylameti per nje periudhe 3 vjecare.
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Kostika Gjylameti")
, Nga
Data ishte
("28/12/2010")
u be
("20/02/2012")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Kostika Gjylameti")
,
Kohëzgjatja ishte
("28/12/2011")
u be
("20/02/2015")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
01/03/2012

Numri i ceshtjes: CN-700303-03-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 29.02.2012 ku eshte vendosur
shtim i objektit te veprimtarise se shoqerise.
Objekti ishte
("Imp-Eksport Tregetim Pije Alkolike..etj")
u be
("ImpEksport Tregetim Pije Alkolike..etj.Te ushtroje veprimtari private ne sferen
ndertimore te projektimit dhe te zbatimit sipas kategorive te percaktuara ne licensen
e leshuar dhe konkretisht si me poshte: a)Per punimet e dheut,murator,betoni,betonarme te zakonshme,punime shembjesh per kategorine e dyte,ndertime
civile,industriale,turistike,bujqesore,etj. b)Kompletimi me instalimet e nevojshme per
objektet,punime restaurimi,punime te shtresave te rrugeve,ndertime vepra arti
rrugore dhe hekurudhore ne kategorine 9/a,ujesjellesa,kanalizime, per kategorine e
11,tunele. c)Mirembajtje e punime sherbimi te zakonshme te sistemit
komunal.d)Prodhimi dhe te tregtimii te gjitha llojeve te materialeve dh ete lendeve te
ndertimit.e) Import-eksport me shumice e pakice te materialeve industriale ose
bujqesore si dhe veprimtari ne fushen e njesive te shitjes,barrestorant,hotele,pub.Shoqeria munds te bashkepunoje dhe/ose te marre direkt ose
indirekt interesa,ne shoqeri,firma,agjensi dhe ndermarrje te tjera,te cilat mund te
kene edhe qellime te tjera aktiviteti.Shoqeria mund te ndermarre dhe zhvilloje cdo
lloj aktiviteti lidhur me shitblerjen e pasurise se luajtshme e te paluajtshme,si dhe cdo
aktivitet tregtar,financiar,qiradhenes apo dorezenes,qe i vlereson te dobishme apo te
nevojshme per arritjen e qellimeve te saj.")
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)

10/06/2013

Numri i ceshtjes: CN-120791-06-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te aksionerit te vetem, date 06.06.2013
ku eshte vendosur per ndryshimin e administratorit te shoqerise. Shkarkimin e Erjona Gjyli
dhe emerimin e Perla Koçiasi.
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Perla Koçiasi")
"06/06/2013"
Ne daten "06/06/2016"
eshte larguar administratori:
("Erjona Dyrmyshi")

Nga data

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
25/07/2013

Numri i ceshtjes: CN-145754-07-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit te Aksionarit te vetem te shoqerise,date
08.07.2013 ku eshte vendosur: Zevendesimin e anetarit te Keshillit Mbikeqyres te
shoqerise Znj.Sonila Hysi dhe emerimin ne detyren e anetarit te Keshillit Mbikeqyres
Znj.Fjorela Topçiu.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Fjorela Topçiu")
Nga data "08/07/2013"
Ne daten "08/07/2016"
eshte larguar anetari:
("Sonila Hysi")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit

06/09/2013

Numri i ceshtjes: CN-186742-09-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit te ortakut te vetem date 06.09.2013 ku
eshte vendosur:Te kaloje ne adrese dytesore adresen kryesore Elbasan Rruga E. Matraxhiu
prane Konservimit.Te mbaje si adrese kryesore te shoqerise adresen dytesore Tirane, Ish
Uzina e Remontit te Makinerive Metal-Prerese, 100 m mbi News 24, Shkoze.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Elbasan;
ELBASAN;
Elbasan;
;
ELBASAN;
Rruga E. Matraxhiu prane Konservimit;
"
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Ish Uzina e Remontit te Makinerive Metal-Prerese, 100 m mbi News 24, Shkoze;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Ish
Uzina e Remontit te Makinerive Metal-Prerese, 100 m mbi NEWS 24, Shkoze;
"
eshte Hequr Adresa: "Elbasan;
ELBASAN;
Elbasan;
;
ELBASAN;
E. MATRAXHIU PR. KONSERVIM;
"
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Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
09/05/2014

Numri i ceshtjes: CN-465053-05-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të askionarit të vetëm, datë 28.04.2014
ku është vendosur: Largimi nga detyra e anëtarit të këshillit mbikqyrës Znj.Fjorela Topçiu
dhe Z.Kostika Gjylameti, emërimin në vend të tyre të Znj.Folitjana Puravelli, Znj.Bukurie
Hysenbelli.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Folitjana Puravelli")
Nga data "28/04/2014"
Ne daten "28/04/2017"
eshte shtuar anetari:
("Bukurie Hysenbelli")
Nga data "28/04/2014"
Ne daten "28/04/2017"
eshte larguar anetari:
("Fjorela Topçiu")
eshte larguar anetari:
("Kostika Gjylameti")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Fabiola Hysenbelliu")
,
Kohëzgjatja ishte
("10/05/2014")
u be
("17/04/2017")
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)

04/06/2014

Numri i ceshtjes: CN-497339-06-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të aksionarit të vetëm, datë 01.06.2014
ku është vendosur: Largimi nga detyra e antarit të këshillit mbikqyrës Znj.Bukurie
Hysenbelli dhe emërimin e Znj.Brisida Ademaj për një afat 3-vjeçar. Depozitimi i vendimit
të antarëve të këshillit mbikqyrës, datë 03.06.2014 ku është vendosur: Shkarkimin nga
detyra e administratorit të shoqërisë Znj.Perla Koçiasi dhe emërimin e Znj.Bukurie
Hysenbelli për një afat 3-vjeçar.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Bukurie Hysenbelli")
"03/06/2014"
Ne daten "03/06/2017"
eshte larguar administratori:
("Perla Koçiasi")

Nga data

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Brisida Ademaj")
Nga data "01/06/2014"
Ne daten "01/06/2017"
eshte larguar anetari:
("Bukurie Hysenbelli")
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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
09/06/2014

Numri i ceshtjes: CN-498971-06-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të aksionarit të vetëm të shoqërisë, datë
04.06.2014, ku është vendosur: Të rikthejë shoqërinë në gjendjen e mëparshme duke
anulluar vendimin e aksionarit të vetëm, datë 01.06.2014 për shkarkimin e anëtares së
Këshillit Mbikqyrës Znj.Bukurie Hysenbelli dhe emërimin e Znj.Brisida Ademaj. Të
rikthejë Anëtaren e Këshillit Mbikqyrës Znj.Bukurie Hysenbelli me të njëjtin afat emërimi
nga data 28.04.2014 – 28.04.2017. Depozitimi i Vendimit të Këshillit Mbikqyrës të
shoqërisë, datë 04.06.2014, ku është vendosur: Anullimin e Vendimit të Këshillit
Mbikqyrës datë 03.06.2014 për shkarkimin e administratores Znj.Perla Koçiasi dhe
emërimin e administratores Znj.Bukurie Hysenbelli. Rikthimin e administratores Znj.Perla
Koçiasi me të njëjtat afate emërimi nga data 06.06.2013 deri në 06.06.2016.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Perla Koçiasi")
"06/06/2013"
Ne daten "06/06/2016"
eshte larguar administratori:
("Bukurie Hysenbelli")

Nga data

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Bukurie Hysenbelli")
Nga data "28/04/2014"
Ne daten "28/04/2017"
eshte larguar anetari:
("Brisida Ademaj")
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)
11/06/2014

Numri i ceshtjes: CN-505447-06-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 10.06/2014 te administratorit te
shoqerise ku eshte vendosur hapja e nje adrese sekondare.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga Bedri Karapici, Ish Mjetet Mesimore (brenda ambjenteve), Qytetit i
Nxenesve.;
"
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Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
22/07/2014

Numri i ceshtjes: CN-565236-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit vjetor per vitin 2013.
Lista e Dokumenteve:
Raport Auditimi
Dokumenti i autorizimit
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Mandati i Pageses

12/09/2014

Numri i ceshtjes: CN-631526-09-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit datë 11.09.2014, të aksionarit të vetëm
të shoqërisë, ku është vendosur: 1.Të miratojë largimin e znj.Folitjana Puravelli nga detyra
e anëtarit të Këshillit Mbikëqyrës dhe të emërojë për një afat 3 (tre) vjeçar znj.Brunilda
Poloska. 2.Të miratojë largimin e znj.Bukurie Hysenbelli nga detyra e anëtarit të Këshillit
Mbikëqyrës dhe të emërojë për një afat 3 (tre) vjeçar në vend të saj znj.Inesa Adhami.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Inesa Adhami")
Nga data "11/09/2014"
Ne daten "11/09/2017"
eshte shtuar anetari:
("Brunilda POLOSKA")
Nga data
"11/09/2014"
Ne daten "11/09/2017"
eshte larguar anetari:
("Bukurie Hysenbelli")
eshte larguar anetari:
("Folitjana Puravelli")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

12/01/2015

Numri i ceshtjes: CN-793685-01-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
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Raport Auditimi
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
04/03/2015

Numri i ceshtjes: CN-905390-03-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Saktësim i Kodit ekonomik (NVE).
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit

22/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-162019-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiate te vitit 2011.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Mandati i Pageses
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

01/08/2015

Numri i ceshtjes: CN-179370-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit vjetor per vitin 2014.
Lista e Dokumenteve:
Raport Auditimi
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues

18/04/2016

Numri i ceshtjes: CN-653408-04-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date: 22.03.2016, ku eshte vendosur:
Miratimi i emerimit te Znj. Luljeta Hasho dhe Z.Armand Hasko si Ekspert Kontabe per
auditimin e pasqyrave finanviare te vitit ushtrimot 2015.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:
eshte shtuar eksperti kontabel:
("Luljeta Hasho")
"22/03/2016"
eshte shtuar eksperti kontabel:
("Armand Hasko")
"22/03/2016"

Nga data
Nga data
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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
22/06/2016

Numri i ceshtjes: CN-761989-06-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te aksionarit te vetem date 06.06.2016
per riemerimin e administratores znj. Perla Koçiasi per nje afat 3 vjecar.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Perla Koçiasi")
Kohëzgjatja ishte
("06/06/2016")
u be
("06/06/2019")

,

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)
30/06/2016

Numri i ceshtjes: CN-785352-06-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave finaciare Viti 2010.
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
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve

29/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-851106-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Pasqyrave Financiare te vitit 2015.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël
Raport Auditimi
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
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Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
12/10/2016

Numri i ceshtjes: CN-980524-10-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: BILANC 2008
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve

06/03/2017

Numri i ceshtjes: CN-183855-03-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te aksionerit te vetem, date 03.03.2017
ku eshte vendosur : Ndryshim adrese kryesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia Bashkiake nr.9, Rruga Panorama, kulla Biznesit, Kodi Postar 1016;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Ish
Uzina e Remontit te Makinerive Metal-Prerese, 100 m mbi News 24, Shkoze;
"
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)

13/04/2017

Numri i ceshtjes: CN-239923-04-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Kërkesës së Administratorit dt.15.03.2017, për
mbyllje adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Bedri Karapici, Ish Mjetet Mesimore (brenda ambjenteve), Qytetit i Nxenesve.;

Rruga
"

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
26/04/2017

Numri i ceshtjes: CN-253229-04-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i urdhrit Nr.967/5Prot., Nr.967Regj., datë
18.04.2017, protokolluar nga QKB me Nr.5727 Prot., date 19.04.2017 lëshuar nga
17

Shoqeria Permbarimore Gjyqesore Private “JUS”, drejtuar QKB-se, ku ështe urdhëruar:
Bllokimet ne kuotat/asetet e debitorit shoqeria “EGNATIA GROUP” sh.a., me NIPT
K33315201I ne shumen prej 1.162287 leke.
Lista e Dokumenteve:
14/06/2017

Numri i ceshtjes: CN-318955-06-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr. 967/6 Prot. date 02.06.2017, leshuar
nga shoqeria permbarimore gjyqesore private "JUS" Shpk, per heqjen e mases se
sekuestros konservative nga kuotat/aksionet e regjistruara ne ermer te shoqerise "Egnatia
Group" Sha, me NUIS (NIPT) K33315201I, te bllokuara me urdhrin Nr. 967/5 Prot. date
1804.2017.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

17/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-378055-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2016
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Raport Auditimi
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve

26/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-397304-07-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 19.07.2017 ku eshte
vendosur:Riemerimi ne detyren e anetarit te Keshillit Mbikqyres te shoqerise Zj.Fabiola
Hysenbelliu per nje periudhe 3 vjecare.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Fabiola Hysenbelliu")
Nga Data ishte
("10/05/2011")
u be
("19/07/2017")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Fabiola Hysenbelliu")
Kohëzgjatja ishte
("17/04/2017")
u be
("19/07/2020")
Lista e Dokumenteve:
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,
,

Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
02/11/2017

Numri i ceshtjes: CN-540219-11-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit datë 30.10.2017, të aksionarit të vetëm
të shoqërisë, ku është vendosur: Të riemërojë znj. Brunilda POLOSKA dhe znj. Inesa
Adhami në detyrën e anëtarit të Këshillit Mbikëqyrës për një afat 3 (tre) vjeçar.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Brunilda POLOSKA")
,
Nga Data ishte
("11/09/2014")
u be
("30/11/2017")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Brunilda POLOSKA")
,
Kohëzgjatja ishte
("11/09/2017")
u be
("30/11/2020")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Inesa Adhami")
, Nga Data
ishte
("11/09/2014")
u be
("30/10/2017")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Inesa Adhami")
,
Kohëzgjatja ishte
("11/09/2017")
u be
("30/10/2020")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

29/12/2017

Numri i ceshtjes: CN-610184-12-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit date 28.12.2017, ku eshte vendosur:
Ndryshimi i perfaqesuesit ligjore te shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Eda Gjeka")
Ne daten "28/12/2018"
eshte larguar administratori:
("Perla Koçiasi")

Nga data "28/12/2017"

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
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Datë

:10/02/2018
__________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)
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