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EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË 
DHËNAT E SUBJEKTIT “PËR DEGËT OSE ZYRAT E 

PËRFAQËSIMIT TË SHOQËRIVE TË HUAJA”

GJENDJA E REGJISTRIMIT FILLESTAR

1. Numri unik i identifikimit të subjektit 
(NUIS)

M11423011T

2. Data e Regjistrimit 23/02/2021
3. Emri i Subjektit SAGENA PETROLI SRL ALBANIA
4. Forma ligjore Dege e shoqërisë së huaj
5. Kohëzgjatja                  Nga: 31/12/2068            Deri: 
6. Fusha e veprimtarisë (nëse është e 

përcaktuar)
Tregëti me shumice dhe pakice me ose pa depozite, te çdo 
tipi dhe lloji te produkteve te naftes.

7. Zyra Qendrore e Degës/Zyrës së 
Përfaqësimit në Shqipëri.

Tirane Tirane  TIRANE Rruga "Arkitekt Kasemi", Pallati 
nr.42, 10001 

Salvatore D ' Alise8. Përfaqësuesi/it ligjor i Degës/Zyrës së 
përfaqësimit
8.1  Afati i emërimit                Nga:  08/02/2021            Deri:  08/02/2024

9. Kufizimet e kompetencave (nëse ka) Perfaqesues ligjor eshte gjithashtu i autorizuar te kryeje cdo 
veprim qe mund te jete i nevojshem per ekzekutimin e 
aktiviteteve te Filialit, pa asnje kufizim

10. Vende të tjera të ushtrimit të 
aktivitetit:

11. Të dhëna që  njoftohen vullnetarisht Emri Tregëtar: SAGENA PETROLI SRL ALBANIA
E-Mail:  sagenacarburanti@pec 
Telefon: 00393348063304  

12. Statusi: Aktiv

13. Të dhënat e shoqërisë së huaj
14. Emri i shoqërisë SAGENA PETROLI
15. Forma ligjore Srl
16. Kapitali 10.000,00
17. Data e themelimit 09/02/2018
18. Selia
19. Kohëzgjatja                Nga:             Deri: 
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20. Përfaqësuesi/it ligjor i shoqërisë së 
huaj

20.1  Afati i emërimit 

Salvatore D ' Alise

               Nga:  09/02/2018            Deri:  
21. Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

Lista e Dokumenteve:
Akti i emërimit të administratorit te deges ose zyres se perfaqesimit, nëse nuk përfshihet në 
vendimin e organit kompetent
Dokumentacioni qe verteton regjistrimin e shoqerise (certifikata e regjistrimit ose dokumente te 
ngjashme)
Dokumenti i autorizimit
Vendimi i organit kompetent te shoqerise se huaj per hapjen e deges apo zyres se perfaqesimit ne 
Shqiperi
Dokumente qe vertetojne gjendjen aktuale te shoqerise dhe faktin nese eshte ne proces likuidimi 
apo falimentimi
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Bilancin e shoqërisë për vitin e fundit financiar, mbajtur sipas standardeve të kërkuara në shtetin e 
huaj, nëse shoqëria e huaj ka patur aktivitet për me shume se një vit

Regjistrimi Fillestar: CN-662837-02-21

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë:05/10/2021
     __________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
     ( i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=38657180-32DE-48A7-9697-326550F0A61E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=38657180-32DE-48A7-9697-326550F0A61E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=CF2D8DE4-84D2-4E45-91DE-4835441123CA
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=CF2D8DE4-84D2-4E45-91DE-4835441123CA
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F078B876-B94E-4C5A-B417-5A63EF27E748
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5FFF7826-D831-4435-91EF-6753CCD0C841
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5FFF7826-D831-4435-91EF-6753CCD0C841
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7CCB9AA2-1A31-4568-9F86-92CCC1128241
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7CCB9AA2-1A31-4568-9F86-92CCC1128241
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=05E240B7-AB04-4944-8A2F-A97B35C47D9D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D6A8DF0E-79FB-4C7A-8B64-E83851532C73
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D6A8DF0E-79FB-4C7A-8B64-E83851532C73

