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

L42326503F
26/11/2014

3. Emri i Subjektit

CMA CGM ALBANIA

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

23/09/2014

6. Kohëzgjatja

Nga: 23/09/2014
Durres Durres DURRES Lagjja nr.3, Rruga Egnatia, Kulla
''Fly'', Kati i 13
500.000,00

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

5.000,00
Prokurimin e sherbimeve te agjencise ne fushen tregtare dhe
ate te transportit detar ndaj shoqerive dhe linjave te
transportit detar, kryerjen e veprimtarive multimodale (si
psh., transport ne toke) dhe/ose veprimtarive te spedicionit te
mallrave, prokurimi i sherbimeve te tjera mbeshtetese ne
lidhje me transportin me ane te te gjitha mjeteve (sherbime
tregtare, sherbime financiare, sherbime operative, sherbime
administrimi dhe sherbime keshillimi), prokurimi i
sherbimeve ne lidhje me kerkesen e financiare dhe te
kontabilitetit te ortakeve sipas procesit te tyre te brendshem
dhe te gjitha veprimtarite ndihmese brenda territorit te
Republikes se Shqiperise.
Romaine, Josette, Nicole Romanet ep Gueqel
Nga: 07/05/2020

Deri: 07/05/2025

11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
1

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
12. Administratori/ët
12.1 Afati i emërimit

Genc Mataj
Nga: 07/05/2020

Deri: 07/05/2025

13. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
13.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
14. Administratori/ët
14.1 Afati i emërimit
15. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
15.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
16. Ortakët
16.1 Vlera e kapitalit
16.2 Numri i pjesëve
16.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

Flavien Jean Roland Leleux
Nga: 01/10/2018

Deri: 01/10/2023

CMA CGM AGENCIES WORLDWIDE
Para: 300.000,00

Natyre:

3.000,00
60,00

16.4 Komente (nëse ka)
17. Ortakët
17.1 Vlera e kapitalit
17.2 Numri i pjesëve
17.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

PELIKAN
Para: 200.000,00

Natyre:

2.000,00
40,00

17.4 Komente (nëse ka)
18. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit
19. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Emri Tregtar: CMA CGM ALBANIA
E-Mail: drz.info@cma-cgm.com
Telefon: 0692023420

20. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Akti i themelimit
Akti i ekspertimit te ekspertit vleresues te licensuar per pagesen e kapitalit ne natyre
Dokumenti i autorizimit
2

Regjistrimi Fillestar: CN-712571-11-14

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
05/03/2015

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-906173-03-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Saktësim i Kodit Ekonomik (NVE)
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

22/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-161819-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare te vitit 2014.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

30/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-855273-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Pasqyrave Financiare te vitit 2015.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Raport Auditimi
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

19/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-386998-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare për vitin 2016
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
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Raport Auditimi
Dokumenti i autorizimit
25/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-387070-07-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit date 15.05.2017 per ndryshim
administratori .
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Mathaus Carl Jacques Friedberg")
Nga data "15/05/2017
Ne daten "15/05/2022
eshte larguar administratori:
("Paul Haeri")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

09/03/2018

Numri i ceshtjes: CN-693377-03-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i prokures se posaçme date 12.12.2016, leshuar nga
z. Antoine Perraud dhe Z.Paul Haeri, ne cilesine e drejtoreve te shoqerise “CMA CGM
ALBANIA” shpk mbi bazen e se ciles perfaqesuesit Z..Ermir Maliqati i jepen tagrat e
percaktuara ne kete akt deri ne 12.12.2018.
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

28/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-886806-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin 2017.
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Raport Auditimi
Bilanci Kontabël

21/11/2018

Numri i ceshtjes: CN-001488-11-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve date
24.09.2018 ku eshte vendosur: Largimi nga detyra e administratorit Antoine Perraud dhe
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emerimin ne vend te tij te Flavien Jean Roland Leleux.
E-Mail ishte
("")
u be
("drz.info@cma-cgm.com")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Flavien Jean Roland Leleux")
data "01/10/2018
Ne daten "01/10/2023
eshte larguar administratori:
("Antoine Perraud")

Nga

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
24/12/2018

Numri i ceshtjes: CN-044573-12-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i prokures, datë 04.12.2018, leshuar nga z.
Mathaus Carl Jacques Friedberg dhe Z. Flavien Jean Roland Leleux, në cilësinë e
administratorëve të shoqerisë “CMA CGM ALBANIA” shpk, mbi bazën e së cilës
perfaqësuesit, Z.Ermir Maliqati, i jepen tagrat e përcaktuara në këtë akt, deri në
12.12.2020. Depozitimi i prokures, datë 13.12.2018, leshuar, nga z. Genc Mataj, në
cilësinë e administratorit të shoqërisë "CMA CGM ALBANIA” shpk, mbi bazë të së cilës,
perfaqesuesit Z.Ermir Maliqati, i jepen tagrat e percaktuara ne kete akt deri ne 12.12.2020.
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

18/07/2019

Numri i ceshtjes: CN-250380-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin 2018.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e pozicionit financiar (4).xlsx
Bilanci CMA CGM Albania 2018 signed.pdf
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres (1)
(1).xlsx
vendimi ortakut 2018 noterizuar.pdf

16/06/2020

Numri i ceshtjes: CN-522889-06-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit Nr.01., datë 07.05.2020, të asamblesë së
ortakëve, ku është vendosur: 1- Ndryshimi i administratorit të shoqërisë. 2- Riemërimi i z.
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Genc Mataj në pozicionin e administratorit të shoqërisë.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Romaine, Josette, Nicole Romanet ep Gueqel")
Nga data "07/05/2020
Ne daten "07/05/2025
eshte larguar administratori:
("Mathaus Carl Jacques Friedberg")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Genc Mataj")
, Nga
Data ishte
("23/09/2014")
u be
("07/05/2020")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Genc Mataj")
,
Kohëzgjatja ishte
("23/09/2019")
u be
("07/05/2025")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
22/07/2020

Numri i ceshtjes: CN-549802-07-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2019.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra Performances sipas funks. v.2019.xlsx
CC AL Financial Statements y.2019.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar v.2019.xlsx
Vendimi Ortakeve 2019 CMA CGM ALBANIA 05.07.2020.pdf

Datë: 07/01/2021

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