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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)

M11531003C

2. Data e Regjistrimit 31/03/2021
3. Emri i Subjektit Eni Albania
4. Forma ligjore Dege e shoqërisë së huaj
5. Kohëzgjatja                  Nga: 18/03/2021            Deri: 
6. Fusha e veprimtarisë (nëse është e 

përcaktuar)
Shoqeria ka per objekt te veprimtarise se saj, qofte ne 
menyre direkte apo permes pjesemarrjes ne shoqeri, agjenci 
ose sipermarrje te tjera: a. te promovoje, te ushtroje dhe te 
ekzekutoje cdo lloj veprimtarie lidhur me naften dhe tregtine 
ne fushen e hidrokarbureve te lengshme e te gazta, si dhe 
veprimtari ne fushen e burimeve te rinovueshme te energjise 
dhe burimeve dhe llojeve te tjera te energjise dhe produkteve 
qe lidhen me to; b. te inicioje, te ekzekutoje ose te hyje ne 
çfaredo marreveshje me qellim ndertimi, financimi, zoterimi 
dhe eksploatimi te gazsjellesve, tubacioneve, impianteve per 
lengezimin dhe/ose rigazifikimin e gazeve natyrore, anijeve 
per transportimin e naftes (duke perfshire, pa kufizim, gazet 
natyrore, naften e paperpunuar, LPG dhe LNG) dhe 
stabilimenteve qe lidhen me ato; c. te lidhe, si transportues 
ujor apo transportues, kontrata transporti lidhur me 
gazsjellesit, tubacionet, impiantet per lengezimin dhe/ose 
rigazifikimin e gazeve natyrore, anijet per transportimin e 
naftes (duke perfshire, pa kufizim, gazet natyrore, naften e 
paperpunuar, LPG dhe LNG) dhe stabilimentet qe lidhen me 
ato; d. te lidhe kontrata si pronar ose perpunues, kontrata 
perpunimi lidhur me instalimet per lengezimin dhe/ose 
rigazifikimin e gazeve natyrore dhe stabilimenteve qe lidhen 
me ato; e. te krijoje dhe marre kuota ne shoqeri apo 
ndermarrje te tjera qe merren me veprimtari ne fushat e 
permendura ne pikat "a" deri "d"; f. te terheqe fonde per 
financimin e veprimtarive te veta dhe te veprimtarive te 
shoqerive te lidhura me te; g. t’u jape mbeshtetje dhe t'u 
ofroje sherbime te çfaredolloj natyre shoqerive te lidhura me 
te; h. te kryeje te gjitha veprimet, perfshire ketu edhe ngritjen 
dhe themelimin e degeve dhe filialeve ne cdo pjese te botes, 
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qe jane te keshillueshme, te nevojshme ose te lidhura me 
objektivet e siperpermendura, etj sipas statutit te huaj.

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

Tirane Tirane  TIRANE Bulevardi Bajram Curri, Qendra 
Tregtare Europiane -Business Center, Kati i 4, Nr i Zyres 3. 

Andrea Bergamaschi8. Përfaqësuesi/it ligjor i Degës/Zyrës së 
përfaqësimit
8.1  Afati i emërimit                Nga:  18/03/2021            Deri:  

9. Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
10. Vende të tjera të ushtrimit të 

aktivitetit:
11. Të dhëna që  njoftohen vullnetarisht Emri Tregëtar: Eni Albania

E-Mail:  andrea.bergamaschi@eni.com 
Telefon: 00393440615191  

12. Statusi: Aktiv

13. Të dhënat e shoqërisë së huaj
14. Emri i shoqërisë Eni Albania B.V.
15. Forma ligjore Limited-Liability Company
16. Kapitali 20.000,00
17. Data e themelimit 03/12/2019
18. Selia
19. Kohëzgjatja                Nga:             Deri: 
20. Përfaqësuesi/it ligjor i shoqërisë së 

huaj
20.1  Afati i emërimit 

Marco Vittorio Maria Bollini

               Nga:  13/07/2020            Deri:  
21. Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

Lista e Dokumenteve:
Dokumente qe vertetojne gjendjen aktuale te shoqerise dhe faktin nese eshte ne proces likuidimi 
apo falimentimi
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
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
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)

Regjistrimi Fillestar: CN-680107-03-21

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BA71E01A-9AA5-41C2-8E61-01F538F35D0D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BA71E01A-9AA5-41C2-8E61-01F538F35D0D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=42DB60BC-A2B2-442E-91F4-0B8B14ECB7DA
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8D2F1E2D-4DDC-427B-99C0-2E8945CEFB18
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8D2F1E2D-4DDC-427B-99C0-2E8945CEFB18
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=25D46916-61E1-4C13-94FC-32FD0C835040
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=25D46916-61E1-4C13-94FC-32FD0C835040
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=88EA5052-275B-4E52-A2BE-35C00230F42A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=292EC8D2-BB37-4D74-BEC4-9A0C3CEC2E19
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=292EC8D2-BB37-4D74-BEC4-9A0C3CEC2E19
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=37A0E059-F5DF-42E5-BE81-E9138689F995
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HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë:01/11/2021
     __________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
     ( i nëpunësit të sportelit)


