EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË
DHËNAT E SUBJEKTIT “SHOQËRI AKSIONARE”
GJENDJA E REGJISTRIMIT
1. Numri unik i identifikimit të subjektit K51625501O
(NUIS)
2. Data e Regjistrimit
19/04/2005
3. Emri i Subjektit

ROMANO PORT

4. Forma ligjore

Shoqëri Aksionare

5. Data e themelimit

27/10/2003

6. Kohëzgjatja

Nga: 27/10/2003

Deri:

7. Zyra qëndrore e shoqërisë në Shqipëri

Durres Durres DURRES Porto Romano,500 metra ne veri te
Hidrovorit

8. Kapitali

597.686.000,00

9. Vlera e kapitalit të shlyer:

597686000.0000

10. Numri i aksioneve:

597.686,00

10.1 Vlera nominale:
11. Kategoritë e aksioneve të shoqërisë

1.000,00
të zakonshme

me përparësi

me të drejte
vote

pa të drejte
vote

11.1 Numri për secilën kategori
12. Objekti i aktivitetit:

Ndërtim dhe shfrytëzimi i portit të hidrokarbureve në zonën e Porto
Romano Durrës. Gjithashtu shoqëria do të ketë si objekt aktiviteti
të gjitha veprimtaritë e lidhura direkt ose tërthorazi me aktivitetin
kryesor dhe të gjitha aktivitetet e miratuara më parë ndër vite.
Objekti i aktivitetit mund të shtohet ose të pakësohet sipas
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13. Sistemi i administrimit

interesave tregtare të shoqërisë. Funksionimi i terminalit.
Administrimi i pontilit. Shërbimi i rimorkimit të tankerave
(mjeteve portuale). Pilotimi. Ormexhimi. Pastrimi. Furnizimi me
karburant. Furnizimi me ujë. Furnizimi teknik dhe i ushqimit, etj.
Agjensi detare dhe spedicionere. Agjensi doganore.
me një nivel
me dy nivele

14. Administratori/ët

Piro Bare

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

Nga : 01/11/2017

Deri : 01/11/2020

Kozma Ruço
Anetar
Nga : 17/06/2016

Deri : 17/06/2019

Jo
Jo

Fatmir Shkreta
Anetar
Nga : 24/11/2014

Deri : 24/11/2020

Po
Jo

Ylli Hoxha
Anetar
Nga : 30/10/2015

Deri : 30/10/2018

Po
2

23.1 Përfaqesues i Punëmarrësve
23.2 Kushtet e pjesëmarrjes
24. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
25. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
25.1 Afati i emërimit
26. Aksionarët
26.1 Numri i Aksioneve

26.2 Përqindja e pjesëmarrjes
27. Aksionarët
27.1 Numri i Aksioneve

27.2 Përqindja e pjesëmarrjes
28. Aksionarët
28.1 Numri i Aksioneve

28.2 Përqindja e pjesëmarrjes
29. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit
30. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Jo

Teit Gjini
Nga : 01/03/2006
Piro Bare

Deri :

Me te drejte vote : 596786.0000
Pa te drejte vote :

99,84
Florenc Gjikuria
Me te drejte vote : 400.0000
Pa te drejte vote :

,06
Xhevat Rira
Me te drejte vote : 500.0000
Pa te drejte vote :

,08
Durres Durres DURRES 500 metra ne veri te Hidrovorit,
Porto-Romano, Durres.
Emri Tregtar: ROMANO PORT
Telefon: 0692095746
Të Tjera: U dorëzua bilanci i vitit ushtrimor 2007 Caktohet
Ekspert Kontabel Z. Teit Gjini per hartimin e Relacionit
perfundimtar per rritjen e kapitalit.Depozitimi i Urdhrit
Nr.373/Gj-1, Nr. 15198 Prot, date 25-10-2010 te Zyres
Permbarimore Tirane, ne te cilin urdherohet sigurimi i
objektit te padise duke bllokuar veprimet e tjetersimit ne
shoqerine "Romano Port" sha. Urdhri i mesiperm eshte
nxjerre per zbatim te Vendimit per Sigurimin e Padise Nr.402
akti, date 21.10.2010 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane.
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31. Statusi:

Aktiv

Lista e Dokumenteve:
Regjistrimi Fillestar: CN-005841-09-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
1. 28/10
/2002

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i Vendimit:30465, Gjykata:Tirane
Data e regjistrimit:28.10.2003 Emri I subjektit:ROMANO PORT Forma ligjore:SHA Data
e themelimit:27.10.2003 Selia:Durres,Porto Romano Kohezgjatja:Mbi 20 vjet
Kapitali:2,000,000 leke Objekti:Prodhim,eksport-import,tregetim te materialeve te
ndertimit,si dhe te materialeve qe perdoren per industrine e naftes ,gazit,ujit dhe
minierave.Studim projektim,ndertim te pontileve detare ne fushat hidro-termo zhurme
izolimeve,Kualifikim,trajnim te specialisteve projektues dhe zbatues te projekteve ne
fushat e prodhimit te lendeve dhe materialeve te ndertimit,si dhe per realizimin e punimeve
dhe ndertimeve ne sektoret e naftes,gazit etj.Veprimtari siperrmarje industriale,transport te
mallrave dhe udhetareve.Krijimi i agjensive te Transportit rrugor,te mallrave dhe
udhetareve,agjensive te punesimit dhe komisioneve te ndermjetesimit.Import
eksport,transzitim,ndermjetesim,furnizim me energji elektrike,importim eksportim dhe
tregetim te linjave te prodhimit dhe teknologjive per prodhim dhe shfytezim te burimeve
energjitike.Shtypshkrime tipografike,postera,flete palosje,shtepi botuese dhe tregetim i tyre
me shumice e pakice.Organizim seminaresh e konferencash. Drejtor i Pergjithshem:Veli
Hoxha Keshilli Mbikqyres:Piro Bare kryetar,Xhevat Rira zvkryetar,Dilaver Rexhepaj
anetar. Aksionere:Artan Dulaku 33.3%;Piro Bare 33.3%,Xhevat Rira 33.3%
Lista e Dokumenteve:
EL.21.01.08.PJ (2).pdf

2. 28/01
/2004

Numri i Vendimit:30465/1, Gjykata:Tirane
U vendos depozitimi i vendimit te mbledhjes se jashtezakonshme te shoqerise dtae
20.01.2004 ku eshte miratuar shitja nga ana e ortakeve te nje pjese te asioneve ne favor te
Florenc Gjikuria.Ne baze te kontrates se shitjes Nr.256/43 dt,27.01.2004 rezulton se 400
aksione qe perfaqesojne 20% te kapitalit themeltar jane transferuar.Pas kesaj shitje kuotat e
aksioneve qe zoterohen jane:Artan Dulaku zoterues i 540 aksioneve qe perfaqesojne 27%
te kapitalit themeektar,Piro Bare zoterues i 560 aksione qe perfaqesojne 28% te kapitalit
themeltar,Xhevat Rira zoterues i 500 aksioneve qe perfaqesojne 25% te kapitalit te
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shoqerise.
Lista e Dokumenteve:
EL.21.01.08.PJ (2).pdf
3. 25/05
/2004

Numri i Vendimit:30465/2, Gjykata:Tirane
Me vendimin nr.2 te asamblese se aksionereve eshte miratuar shitja nga ana e aksionerit
Artan Dulaku te aksoineve qe ai zoteron ne shoqeri nepermjet kontrates se shitjes te
aksionereve ne favor te aksionerit Piro Bare,dhe largimin e aksionerit Artan Dulaku.Pas
ketij veprimi shoqeria zoterohet nga aksioneret e meposhtem:Piro Bare 55% te aksioneve
te kapitalit te shoqerise qe i takon 1100 aksioneve me vlere 1000 leke te nje aksioni.Xhevat
Rira 25% te aksioneve te kapitalit te shoqerise qe i takon 500 aksioneve me vlere 1000 leke
te nje aksioni.Forenc Gjikuria zoterues i 20% te aksioneve te kapitalit te shoqerise qe i
takon 400 aksioneve me vlere 1000 leke te nje aksioni.
Lista e Dokumenteve:
EL.21.01.08.PJ (2).pdf

4. 19/12
/2005

Numri i Vendimit:30465/3, Gjykata:Tirane
Asambleja e Jashtezakonshme e Aksionereve te shoqerise me vedimin nr.7 date
05.12.2005 ka vendosur:Zmadhimi i kapitalit te shoqerise ''ROMANO
PORT'SHA.Kapitali i shoqerise do te zmadhohet nepermjet emetimit te aksioneve te reja
nga ana e shoqerise.Zmadhimi ,emetimi i aksioneve te reja do te behet nepermjet
kontributit ne para dhe kredive qe aksioneret i kane dhene shoqerise.Afati per shlyerjen
dhe nenshkrimin me para ne dore te aksioneve te reja qe do te emetohen eshte 20 dite duke
filluar nga data e celjes se nenshkrimeve.Data e celjes se nenshkrimeve eshte data e
depozitimit te vendimit te Asmblese se Aksionereve ne Regjistrin Tregtar prane Gjykates
se Rrethit Gjyqesor Tirane.Caktimi i ekspertit Teit Gjini si ekspert kontabel per te bere
vleresimin e kontributeve per zmadhimin e kapitalit.
Lista e Dokumenteve:
EL.21.01.08.PJ (2).pdf

5. 21/03
/2006

Numri i Vendimit:30465/4, Gjykata:Tirane
U vendos depozitimi ne regjistrin tregtar i mbledhjes se Asamblese se Jashtezakonshme te
Aksionereve te shoqerise ROMANO PORT''sha dhe te raportit te ekspertit kontabel te
autorizuar per vleresimin e kontributeve per zmadhimin e kapitalit te shoqerise ne shumen
307,220,000 leke i ndare ne 307,220 aksione me vlere nominale te nje aksioni 1000
leke.Raporti i zoterimit te aksioneve te kapitalit themeltar eshte si me poshte:1.Piro Bare
zoterues i 306,320 aksioneve me vlere 306,320,000 leke e barabarte me 99.71% te kapitalit
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themeltar te shoqerise.2.Xhevat Rira zoterues i 500 aksioneve me vlere 500,000 leke e
barabarte me 0.16% te kapitalit themeltar te shoqerise.3.Florenc Gjikuria zoterues i 400
aksioneve me vlere 400,000 leke e barabarte me 0.13% te kapitalit themeltar te
shoqerise.Ndryshimi i Keshillit Mbikqyres ndryshon dhe behet si me poshte :Artan
Dulaku,Hysni Troplini,Llazar Shandro.
Lista e Dokumenteve:
EL.21.01.08.PJ (2).pdf
6. 14/02
/2007

Numri i Vendimit:30465/5, Gjykata:Tirane
U vendos depozitimi i vendimit date 19.08.2006 ku eshte vendosur:Zmadhimi i kapitalit te
shoqerise deri ne vleren prej 5,000,000 USD.Kapitali do te zmadhohet me emetim te
aksioneve te reja nga ana e shoqerise.Caktimi i Teit Gjini si ekspert kontabel per te bere
vleresimin e kontributeve per zmadhimin e kapitalit.
Lista e Dokumenteve:
EL.21.01.08.PJ (2).pdf

27/12/2007

Numri i ceshtjes: CN-110115-12-07
Objekti ishte
("Punimet e ndertimit, tregtim te materjaleve te ndertimit, etj")
u
be
("Punimet e ndert, treg. mater. ndertimit, import perdorim pajisje detare,
analiza lende djegese")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

12/05/2008

Numri i ceshtjes: CN-138691-05-08
Vlera e Kapitalit ishte
"307.220.000,00"
u be
"597.686.000,00"
Numri i Aksioneve ishte
"307.220,00"
u be
"597.686,00"
Capital_Paid_Value ishte
"307.220.000,00"
u be
"597.686.000,00"
Objekti ishte
("Punimet e ndert, treg. mater. ndertimit, import perdorim pajisje
detare, analiza lende djegese")
u be
("Ndertim,shfrytezim porti,shkarkim e
analiza te lendeve djegese,ruajtje objekti,perdorim mjete detare")
Koment ishte
("")
u be
("U dorëzua bilanci i vitit ushtrimor 2007")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Piro Bare")
("306.329.062,00")
u be
("596.786.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Piro Bare")

, Vlera e Kontributit ishte
, Përqindja e Kapitalit ishte
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("99,71")
u be
("99,84")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Piro Bare")
, Numri i aksioneve ishte
("306.329,06")
u be
("596.786,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Florenc Gjikuria")
, Vlera e Kontributit
ishte
("399.386,00")
u be
("400.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Florenc Gjikuria")
, Përqindja e
Kapitalit ishte
(",13")
u be
(",06")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Florenc Gjikuria")
, Numri i aksioneve
ishte
("399,38")
u be
("400,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Xhevat Rira")
, Vlera e Kontributit ishte
("491.552,00")
u be
("500.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Xhevat Rira")
, Përqindja e Kapitalit
ishte
(",16")
u be
(",08")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Xhevat Rira")
, Numri i aksioneve ishte
("491,55")
u be
("500,00")
Lista e Dokumenteve:
Bilanci vjetor
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
22/01/2009

Numri i ceshtjes: CN-208339-01-09
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Piro Bare")
("596.786.000,00")
u be
("596.786,00")

, Vlera e Kontributit ishte

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Veli Hoxha")
Data ishte
("27/10/2003")
u be
("31/12/2008")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Veli Hoxha")
Kohëzgjatja ishte
("")
u be
("31/12/2011")

, Nga
,

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
27/03/2009

Numri i ceshtjes: CN-229066-03-09
Telefon ishte
("")
u be

("0692095746")
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Vlash Gremi")
Nga data "20/03/2009"
Ne daten "20/03/2012"
eshte shtuar anetari:
("Ylli Hoxha")
Nga data "20/03/2009"
Ne daten "20/03/2012"
eshte larguar anetari:
("Llazar Shandro")
eshte larguar anetari:
("Artan Dulaku")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Hysni Troplini")
, Nga
Data ishte
("01/03/2006")
u be
("20/03/2009")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Hysni Troplini")
,
Kohëzgjatja ishte
("")
u be
("20/03/2012")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
18/09/2009

Numri i ceshtjes: CN-289839-09-09
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Piro Bare")
Nga data "01/09/2009"
Ne daten "01/09/2012"
eshte larguar administratori:
("Veli Hoxha")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

08/10/2009

Numri i ceshtjes: CN-299649-10-09
Koment ishte
("U dorëzua bilanci i vitit ushtrimor 2007")
u be
("U
dorëzua bilanci i vitit ushtrimor 2007 Caktohet Ekspert Kontabel Z. Teit Gjini per
hartimin e Relacionit perfundimtar per rritjen e kapitalit.")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

18/03/2010

Numri i ceshtjes: CN-366563-03-10
Objekti ishte
("Ndertim,shfrytezim porti,shkarkim e analiza te lendeve
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djegese,ruajtje objekti,perdorim mjete detare")
u be
("Ndertim,shfrytezim
porti,shkarkim e analiza te lendeve djegese,ruajtje objekti,perdorim mjete detare.
Bar-bufe.")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Durres;
DURRES;
Durres;
;
500 metra ne veri te Hidrovorit, Porto-Romano, Durres.;
"

DURRES;

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
29/10/2010

Numri i ceshtjes: CN-459207-10-10
Koment ishte
("U dorëzua bilanci i vitit ushtrimor 2007 Caktohet Ekspert Kontabel
Z. Teit Gjini per hartimin e Relacionit perfundimtar per rritjen e kapitalit.")
u be
("U dorëzua bilanci i vitit ushtrimor 2007 Caktohet Ekspert Kontabel Z. Teit Gjini
per hartimin e Relacionit perfundimtar per rritjen e kapitalit.Depozitimi i Urdhrit
Nr.373/Gj-1, Nr. 15198 Prot, date 25-10-2010 te Zyres Permbarimore Tirane, ne te
cilin urdherohet sigurimi i objektit te padise duke bllokuar veprimet e tjetersimit ne
shoqerine "Romano Port" sha. Urdhri i mesiperm eshte nxjerre per zbatim te
Vendimit per Sigurimin e Padise Nr.402 akti, date 21.10.2010 te Gjykates se Rrethit
Gjyqesor Tirane.")
Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR

12/04/2011

Numri i ceshtjes: CN-536157-04-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdherit Vendosje Sekuestro Konservative Nr.2
Regj date 06.04.2010, e Zyres Permbarimore AFA 2010, ku eshte urdheruar QKR
per:Vendosjen e mases se sekuestros konservative mbi kontributin e kapitaleve te zoteruara
nga debitoret;a)Shoqeria RIRA sha me nr.nipt J91817005I me seli ne Tirane "Rr Ali
Demi" nr.49,b) Shoqeria Rrajca shpk me nipt J98106601T me seli ne Tirane Rr "Ali
Demi" nr.110.-2.Vendosjen e mases se sekuestros konservative mbi kontributin e
kapitaleve te zoteruara nga dorezanesit Xhevat Demirali Rira,Nimet Xhevat Rira dhe
Edmond Xhevat Rira ne shoqerine e mesiperme dhe ne te gjitha shoqerite e tjera ku ata
jane aksionere per pjesen e aksioneve qe u takon atyre.Kjo mase sekuestro vendoset deri ne
shlyerjen e plote te detyrimit ndaj kreditorit te mesiperm pra deri ne nje urdher te dyte te
Permbaruesit Gjyqesore.
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Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
05/09/2011

Numri i ceshtjes: CN-585816-08-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit date 04.08.2011 ku eshte vendosur
miratimi i statutit te ndryshuar te shoqerise i pershtatur me ligjin Nr. 9901, date 14.04.2008
"Per tregtaret dhe shoqerite tregtare" dhe ndryshimi i nje anetari te Keshillit Mbikqyres.
Depozitim i statutit te ndryshuar.
Objekti ishte
("Ndertim,shfrytezim porti,shkarkim e analiza te lendeve
djegese,ruajtje objekti,perdorim mjete detare. Bar-bufe.")
u be
("Ndertim
dhe shfrytezimi i portit te hidrokarbureve ne zonen e Porto Romano
Durres.Gjithashtu shoqeria do te kete si objekt aktiviteti te gjitha veprimtarite e
lidhura direkt ose terthorazi me aktivitetin kryesor dhe te gjitha aktivitetet e
miratuara me pare nder vite.Objekti i aktivitetit mund te shtohet ose te pakesohet
siaps interesave tregtare te shoqerise.")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Durres;
DURRES;
Durres;
;
DURRES;
Lagjja 15, 500 metra lineare ne veri te Hidrovorit,zona e Porto Romanos;
"
eshte Hequr Adresa: "Durres;
DURRES;
Durres;
;
DURRES;
Lagja 15, Porto Romano;
"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Bashkim Vladi")
Nga data "04/07/2011"
Ne daten "04/07/2014"
eshte larguar anetari:
("Vlash Gremi")
Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Akti i ekspertimit te ekspertit vleresues te licensuar per pagesen e kapitalit ne natyre

12/10/2011

Numri i ceshtjes: CN-605355-10-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te Asamblese se Aksionareve, Nr.98,
date 06.10.2011, per ndryshimin e selise se shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Durres;
DURRES;
Durres;
;

DURRES;
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Porto Romano,500 metra ne veri te Hidrovorit;
"
eshte Hequr Adresa: "Durres;
DURRES;
Durres;
;
DURRES;
Lagjja 15, 500 metra lineare ne veri te Hidrovorit,zona e Porto Romanos;
"
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
09/11/2012

Numri i ceshtjes: CN-924354-11-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit Nr. 2, date 26.10.2012 te asamblese se
aksionareve, ku eshte vendosur riemerimi i anetareve te Keshillit Mbikqyres te shoqerise.
Depozitimi i vendimit date 26.10.2012 te Keshillit Mbikqyres, ku eshte vendosur
riemerimi i administratorit te shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Piro Bare")
, Nga
Data ishte
("01/09/2009")
u be
("26/10/2012")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Piro Bare")
,
Kohëzgjatja ishte
("01/09/2012")
u be
("26/10/2015")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Bashkim Vladi")
, Nga
Data ishte
("04/07/2011")
u be
("26/10/2012")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Bashkim Vladi")
,
Kohëzgjatja ishte
("04/07/2014")
u be
("26/10/2015")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Hysni Troplini")
, Nga
Data ishte
("20/03/2009")
u be
("26/10/2012")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Hysni Troplini")
,
Kohëzgjatja ishte
("20/03/2012")
u be
("26/10/2015")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Ylli Hoxha")
, Nga Data
ishte
("20/03/2009")
u be
("26/10/2012")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Ylli Hoxha")
, Kohëzgjatja
ishte
("20/03/2012")
u be
("26/10/2015")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

20/05/2013

Numri i ceshtjes: CN-088650-05-13
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Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te aksionareve, date 29.04.2013, ne te
cilin eshte vendosur: Emerimi i Ekspertit, Teit Gjini, per auditimin e pasqyrave financiare
te vitit 2012.
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
27/06/2013

Numri i ceshtjes: CN-117101-06-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 31.05.2013 ku eshte vendosur : Ndryshimin e anetarit te Keshillit Mbikqyres, largimin e Z. Bashkim Vladi dhe emerimin
si anetar i Keshillit Mbikqyres Z. Behar Sadik. Depozitimi i shkreses Nr. 87 Prot., date
21.06.2013, leshuar nga shoqeria "Shoqeria Permbarimore AFA 2010", ne te cilen
konfirmohet se qellimi i sekuestros nuk eshte bllokimi i te gjitha veprimeve te kryera nga
ana e shoqerise “ROMANO PORT” sh.a , por vetem i veprimeve qe kane si qellim
tjetersimin apo ndryshimin e pronesise apo sasise se kapitaleve apo aksioneve te debitorit
Z.Xhevat Rira.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Behar Sadik")
Nga data "31/05/2013"
Ne daten "31/05/2016"
eshte larguar anetari:
("Bashkim Vladi")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR

05/07/2013

Numri i ceshtjes: CN-141990-07-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se aksionereve, date
03.07.2013 ku eshte vendosur : -Miratimi i Pasqyrave Financiare te vitit ushtrimor 2012. Shperndarja e fitimit.
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

12/03/2014

Numri i ceshtjes: CN-391282-03-14
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Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se aksionereve, date
11.03.2014, ne te cilin eshte vendosur: Emerimin e Ekspertit Teit Gjini (Gjini Consulting
sh.p.k), per auditimin e pasqyrave financiare te vitit 2013.
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
14/07/2014

Numri i ceshtjes: CN-543766-07-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit Nr.53 date 03.07.2014 te asamblese se
aksionereve te shoqerise ku eshte vendosur miratimi i asqyrave financiare te vitit 2013 si
dhe fitimi neto i shoqerise per vitin 2013 do kaloje ne “Rezerva te tjera” te shoqerise.
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

24/07/2014

Numri i ceshtjes: CN-569523-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Raport Auditimi
Bilanci Kontabël
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

27/11/2014

Numri i ceshtjes: CN-733948-11-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të Asamblesë së aksionarëve të
shoqërisë, datë 24.11.2014, ku është vendosur: Largimin e Z.Hysni Troplini nga detyra e
anëtarit të Këshillit Mbikqyrës. Emërimin e Z.Fatmir Shkreta si anëtar i Këshillit
Mbikqyrës.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Fatmir Shkreta")
Nga data "24/11/2014"
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Ne daten "24/11/2017"
eshte larguar anetari:

("Hysni Troplini")

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
08/01/2015

Numri i ceshtjes: CN-788745-01-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i prokures se pergjithshme Nr.19 Rep. Nr. 08/8
Kol., date 07.01.2015, per emerimin si perfaqesues te pergjithshem te z.Fredi Gjergji me
kompetenca bazuar ne prokuren e depozituar.
Lista e Dokumenteve:

04/02/2015

Numri i ceshtjes: CN-848887-02-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Dorezim bilanci viti 2012
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

24/03/2015

Numri i ceshtjes: CN-956154-03-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Saktësim i Kodit Ekonomik (NVE).
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

05/05/2015

Numri i ceshtjes: CN-033731-04-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr. 843-299 Prot., datë 28.04.2015,
lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “Elite Bailiff’s Office”shpk ku është urdhëruar:
Vendosjen e masës së sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet të aktivitetit tregtar që
zotëron debitor, shoqëria ”Romano Port” sha me NUIS (NIPT) K51625501O me qëllim
mostjetërsimin e tyre.Dokumentacioni do të qëndrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë.
Lista e Dokumenteve:
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18/06/2015

Numri i ceshtjes: CN-102905-06-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim bilanci 2011.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
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)

13/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-145237-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi I pasqyrave financiare per vitin 2014.
Lista e Dokumenteve:
Raport Auditimi
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

26/10/2015

Numri i ceshtjes: CN-373292-10-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, Nr.84 Prot., date 23.10.2015 te Keshillit
Mbikqyres, ku eshte vendosur : Riemerimi i administratorit te shoqerise Piro Bare.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Piro Bare")
,
Kohëzgjatja ishte
("26/10/2015")
u be
("23/10/2018")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

02/11/2015

Numri i ceshtjes: CN-387981-10-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit te asamblese se aksionareve date
30.10.2015, ku eshte vendosur riemerimi ne detyren e anetarit te Keshillit Mbikqyres te
z.Ylli Hoxha per nje afat tre vjeçar.
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Ylli Hoxha")
ishte
("26/10/2012")
u be
("30/10/2015")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Ylli Hoxha")
ishte
("26/10/2015")
u be
("30/10/2018")

, Nga Data
, Kohëzgjatja

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
23/02/2016

Numri i ceshtjes: CN-566013-02-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i urdhrit Nr.341-233 Prot, datë 19.02.2016, lëshuar
nga Zyra Përmbarimore Private “Elite Bailiff’s Office", drejtuar QKR, ku ështe urdhëruar:
Heqjen e masës së sekuestros konservative mbi çdo dokumentacion që mund te jetë
bllokuar në emër të shoqëria tregtare "Romano Port” sh.a, me NIPT K51625501O
meqenëse pala debitore e ka likuiduar në total detyrimin që kishte nda kreditorit Bashkim
Haziz Vladi.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

21/06/2016

Numri i ceshtjes: CN-760685-06-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asambles se aksionareve te shoqerise,
date: 17.06.2016, ne te cilin eshte vendosur: Largimi i anetarit te keshillit mbikqyres z.
Behar Sadiku dhe emerimi ne vend te tij i z. Kozma Ruço.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Kozma Ruço")
Nga data "17/06/2016"
Ne daten "17/06/2019"
eshte larguar anetari:
("Behar Sadik")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

07/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-797089-07-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit te Keshillit Mbikqyres date 06.07.2016,
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ku eshte vendosur largimi nga detyra e administratorit te z.Piro Bare dhe emerimi ne kete
detyre te z.Behar Sadik per nje afat tre vjeçar.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Behar Sadik")
Ne daten "06/07/2019"
eshte larguar administratori:
("Piro Bare")

Nga data "06/07/2016"

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
29/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-850537-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi pasqyrave financiare i vitit 2015.
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Raport Auditimi
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)

10/08/2016

Numri i ceshtjes: CN-874631-08-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim bilanci 2009

22/08/2016

Numri i ceshtjes: CN-890063-08-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit Nr.76 Prot., date 19.08.2016, ku eshte
vendosur: Shtim objekti te aktivitetit te shoqerise.
Objekti ishte
("Ndertim dhe shfrytezimi i portit te hidrokarbureve ne zonen e Porto
Romano Durres.Gjithashtu shoqeria do te kete si objekt aktiviteti te gjitha veprimtarite e
lidhura direkt ose terthorazi me aktivitetin kryesor dhe te gjitha aktivitetet e miratuara me
pare nder vite.Objekti i aktivitetit mund te shtohet ose te pakesohet siaps interesave
tregtare te shoqerise.")
u be
("Ndërtim dhe shfrytëzimi i portit të
hidrokarbureve në zonën e Porto Romano Durrës. Gjithashtu shoqëria do të ketë si
objekt aktiviteti të gjitha veprimtaritë e lidhura direkt ose tërthorazi me aktivitetin
kryesor dhe të gjitha aktivitetet e miratuara më parë ndër vite. Objekti i aktivitetit
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mund të shtohet ose të pakësohet sipas interesave tregtare të shoqërisë. Funksionimi i
terminalit. Administrimi i pontilit. Shërbimi i rimorkimit të tankerave (mjeteve
portuale). Pilotimi. Ormexhimi. Pastrimi. Furnizimi me karburant. Furnizimi me ujë.
Furnizimi teknik dhe i ushqimit, etj. Agjensi detare dhe spedicionere. Agjensi
doganore.")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
23/08/2016

Numri i ceshtjes: CN-895134-08-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: BILANC 2009

03/10/2016

Numri i ceshtjes: CN-962543-10-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Bilanci 2010
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Raport Auditimi

03/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-355084-06-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Pasqyrave Financiare 2016.
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Raport Auditimi
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)

03/11/2017

Numri i ceshtjes: CN-544011-11-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të anëtarëve të Këshillit Mbikqyrës,
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datë 01.11.2017, ku është vendosur: Largimi i Z.Behar Sadik nga detyra e administratorit
të shoqërisë. Emërimi i Z.Piro Bare si administrator i ri i shoqërisë për një periudhë 3
vjeçare.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Piro Bare")
Nga data "01/11/2017"
Ne daten "01/11/2020"
eshte larguar administratori:
("Behar Sadik")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
06/12/2017

Numri i ceshtjes: CN-576711-11-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 24.11.2017 per riemerimin e
anetarit te Keshillit Mbikqyres Fatmir Shkreta.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Fatmir Shkreta")
,
Kohëzgjatja ishte
("24/11/2017")
u be
("24/11/2020")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

01/08/2018

Numri i ceshtjes: CN-894716-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare per vitin 2017.
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Raport Auditimi
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
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Datë

:27/10/2018
__________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)
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