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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) M02409024E

2. Data e Regjistrimit 09/12/2020
3. Emri i Subjektit ENERGY & GAS DEVELOPMENT GROUP
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 04/12/2020
6. Kohëzgjatja                  Nga: 04/12/2020
7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Rruga Elbasanit, Vila nr. 71 

100.000,008. Kapitali
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00

9. Objekti i aktivitetit Kryerjen e operacioneve perfshire por pa u kufizuar ne 
fushen e hidrokarbureve, gazit natyror dhe prodhimit te 
energjise nga burimet e rinovueshme ne Shqiperi ne 
perputhje me legjislacionin shqiptar ne fuqi. Kerkim, 
prodhim, perpunim, transportim shitje, shkembim, eksport te 
lendeve hidrokarbure naftes dhe nenprodukteve te saj e gazit 
natyror te lengshem dhe produkteve te ngjashme, etj. 
Studim-projektim te puseve te kerkimit, vleresimit dhe 
prodhimit te hidrokarbureve, te rafinerive dhe impianteve te 
perpunimit te naftes dhe nenprodukteve te saj. Ndertimi dhe 
montimi i te gjitha mjeteve dhe pajisjeve te kerkuara ne 
operacionet hidrokarbure dhe te gazit natyror. Tregtia e 
naftes dhe e nenprodukteve te saj, tregtia e gazit natyror 
perfshire dhe pa u limituar ne shitjen, blerjen dhe 
shkembimin e naftes dhe nenprodukteve te saj si dhe gazit 
natyror e cila mund te zhvillohet ne territorin e shqiperise 
ose jashte tij ne perputhje me nevojat e shoqerise. Çdo 
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aktivitet tjeter te dobishem ose te nevojshem per arritjen e 
objektit te saj ose qe ka lidhje me te ne kuptimin me te gjere 
te fjales. Studimin, projektimin, vleresimin, konsulencen, 
sipermarrjen zbatuese dhe/ose investimin me fonde publike 
ose jo publike (private) ne njesi te ndryshme te prodhimit te 
energjise elektrike nga burimet e rinovueshme perfshire por 
pa u limituar ne hidrocentrale, parqe eloike, panele diellore, 
impianteve per prodhimin e energjise elektrike etj, ndjekjen 
perkatese te punimeve si dhe mirembajtjen e njesive 
gjeneruese, ndertimin e linjave te transmetimit te energjise 
elektrike per tregtim te saj. Tregtia brenda dhe jashte vendit e 
energjise elektrike, furnizim, shitje, blerje dhe shkembim te 
energjise elektrike ne perputhje me legjislacionin shqiptar. 
Per te realizuar objektin e veprimtrise se saj, shoqeria mund 
te veproje brenda dhe jashte territorit te Republikes se 
Shqiperise dhe te kryeje cdo aktivitet tjeter te nevojshem te 
lidhur, instrumental, te dobishem, te perafert, elementar etj 
ne funksion te veprimtarise se saj.
Sokol Meqemeja10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 04/12/2020                Deri: 04/12/2025
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

ENERGY DEVELOPMENT GROUP
               Para: 100.000,00                Natyre: 
1,00

12. Ortakët 
12.1 Vlera e kapitalit
12.2 Numri i pjesëve
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

100,00
12.4 Komente (nëse ka)

13. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

14. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht

Emri Tregtar: ENERGY & GAS DEVELOPMENT GROUP
E-Mail: info@edg.al  
Telefon: 0686061210  

15. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Dokumenti i autorizimit

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=783F5AFF-9F27-4915-A88E-1B657B03366D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C2052E28-46CC-45C2-B1CD-7F4AF848D03D
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Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Akti i themelimit

Regjistrimi Fillestar: CN-628774-12-20

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë: 10/12/2020 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C0BABA59-1C92-4A65-BC10-9C734C81C8ED
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=728781C3-6BD3-475F-8AAB-B73C15D6A9A8

