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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) L92221505V

2. Data e Regjistrimit 21/10/2019
3. Emri i Subjektit KASTRATI OIL
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 15/10/2019
6. Kohëzgjatja                  Nga: 15/10/2019

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Durres Durres  DURRES Lagjja 14, Ura e Dajlanit, Zona 
Kadastrale 8515, Nr. pasurie 8/2572, Shkozet 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit Import, eksport, tregti me pakice te karburanteve, lendeve 

djegese, servis automjetesh, tregti te artikujve te ndryshem, 
transport karburanti e mallrash, veprimtari ne fushen e 
ndertimit. Bar - Restorant, Hoteleri dhe tregti me pakice te 
artikujve ushqimor dhe industrial. Parukeri, sallon bukurie, 
masazhe, trajtime, qender estetike. Te gjitha format e kredi-
dhenies, faktoringu, qiraja financiare, te gjitha sherbimet e 
pagesave dhe te transferimit te parave, parase elektronike, 
ofrimi i garancive dhe marrja e angazhimeve, kembim 
valutor. Lavazh automjetesh. Shoqeria mund te kryeje 
çfaredo veprimtarie tjeter qe lejohet nga legjislacioni ne fuqi 
i Republikes se Shqiperise. 
Shefit Kastrati10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 15/10/2019                Deri: 15/10/2024
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 
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parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

Administrator Kryesor, mund te emeroje drejtore, 
perfaqesues me prokure dhe te mandatuar te pergjithshem 
per veprime te caktuara ose kategori veprimesh brenda 
tagrave/kompetencave te tij. Administratoret e shoqerise nuk 
mund te shesin dhe/ose blejne pasuri te paluajtshme ne emer 
dhe per llogari te shoqerise, pa marre me pare miratimin 
paraprak me shkrim te asamblese se ortakeve. Administratori 
Kryesor ka te drejte te ushtroje pa kufizim te gjitha 
kompetencat e parashikuara nga legjislacioni tregtar per 
administratorin e nje shoqerie, duke perfshire por pa u 
kufizuar ne: te drejtoje veprimtarine e perditshme te 
shoqerise, te perfaqesoje shoqerine ne marredhenie me te 
tretet, te paraqese para Asamblese se ortakeve propozime 
dhe raporte lidhur me aktivitetin e shoqerise, te çele llogari 
bankare ne emer te shoqerise, si dhe te drejta te tjera te cilat 
mund t'i njihen nga ligji dhe Asambleja e ortakeve. 
Ramazan Hoda12. Administratori/ët

12.1 Afati i emërimit                Nga: 15/10/2019                Deri: 15/10/2022

13. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 
parashikimet ligjore
13.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

Administratori i Dyte ka si kompetence vetem kryerjen e 
veprimeve per administrimin dhe perfaqesimin e shoqerise, 
si institucion jo-bankar per ushtrimin e veprimtarise 
financiare per te gjitha sherbimet e pagesave, te transferimit 
te parave dhe parase elektronike. Administratoret e shoqerise 
nuk mund te shesin dhe/ose blejne pasuri te paluajtshme ne 
emer dhe per llogari te shoqerise, pa marre me pare 
miratimin paraprak me shkrim te asamblese se ortakeve. 
KASTRATI GROUP
               Para: 100.000,00                Natyre: 
1,00

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

100,00
14.4 Komente (nëse ka)

15. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

16. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht

Emri Tregtar: KASTRATI OIL
E-Mail: kastpetrol@yahoo.com  
Telefon: 0682055690 052265168 
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17. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Dokumenti i autorizimit
Akti i themelimit

Regjistrimi Fillestar: CN-377614-10-19

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë: 18/12/2019 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9399F1B0-CD91-450A-B1FB-0CD27C2DE842
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6018E729-D5D5-4C7B-A87D-4995E1842475
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=294FCF57-0BDB-4B83-875B-AE2240918AC9
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F887075C-DA32-4F5A-A60A-C4DBEFB05319

