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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) L72931401G

2. Data e Regjistrimit 31/05/2017
3. Emri i Subjektit ANGS
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 29/05/2017
6. Kohëzgjatja                  Nga: 29/05/2017

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Fier Patos  PATOS Zona Industriale Patos, Nr.Pasurie 69/29, 
Zone Kadastrale 2890 
1.000.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit Ofrimi i sherbimeve ne fushen e gazit. Sherbime ne 

mbikeqyrjen e punimeve te ndertimit te rrjetit te 
shperndarjes, transmetimit, depozitimit, ruajtjen, organizimin 
e sherbimeve laboratorike etj); Ofrimi i sherbimeve 
inxhinierike ne fushat e mbikeqyrjes se projektimeve, 
asistence per perfituesit, pronaret e projekteve, administrim 
projektesh dhe projektim-ndertim te aplikuara ne 
infrastrukture dhe industri; Ndertimin e impianteve 
perpunuese, transmetuese dhe depozituese te naftes, 
nenprodukteve te saj dhe gazit natyror. Kryerjen e punimeve 
ndihmese ne puset e naftes dhe te gazit (punime 
siperfaqesore ne sheshin, gryken e pusit dhe punime 
nentokesore per eleminimin e avarive dhe rivenien ne pune), 
ndertim i rezervuareve metalike horizontale e vertikale, i 
dambave te depozitimit te mbeturinave, ndertimi i 
tubacioneve te te gjithe llojeve, remont i kaldajave te 
impianteve, punimet per pastrimin e rezervuareve; Import-
eksportin dhe tregtimin me shumice dhe pakice te 
hidrokarbureve, karburante, biokarburanteve e lendeve te 
tjera te ngjashme, ne perputhje me legjislacionin ne fuqi e 
licencat e dhena nga autoritetet e caktuara me ligj; Import-
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eksportin dhe tregtimin me shumice dhe pakice te 
makinerive, pajisjeve, linjave dhe materialeve elektrike, 
mekanike, ndertimi, hidraulike, ndertim te ujesjellesve, 
stacioneve te pompimit, kanaleve dhe shesheve te puseve per 
nafte dhe gaz, shpim pusesh per uje, nafte, gaze, transport, 
etj. Per realizimin e objektit te veprimtarise se saj, Shoqeria 
mund te kryeje, gjithashtu, si aktivitet ndihmes dhe jo 
paresor, te gjitha veprimet mbi pasuri te luajtshme dhe te 
paluajtshme, industriale, financiare dhe tregtare, ne Shqiperi 
si dhe jashte saj, ne masen qe vleresohet e dobishme dhe/ose 
e pershtatshme nga organi administrativ dhe mundet 
gjithashtu te marre persiper, gjithmone per qellime 
ndihmese, pjesemarrje ne kapitalin themeltar te shoqerive 
ose ndermarrjeve dhe ose entiteteve te tjera me objekt te 
ngjashem, te afert ose te lidhur me te vetin, ne perputhje me 
dispozitat ligjore ne fuqi, si dhe cdo aktivitet tjeter te lejuar 
nga ligjet ne fuqi. Te gjitha veprimtarite e pershkruara me 
siper mund te zhvillohen si ne Shqiperi ashtu edhe jashte saj.
Rina Saliaj10. Likudatori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 08/02/2019                Deri: 
FINMAN
               Para: 1.000.000,00                Natyre: 
1,00

11. Ortakët 
11.1 Vlera e kapitalit
11.2 Numri i pjesëve
11.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

100,00
11.4 Komente (nëse ka)

12. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

13. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht
Emri Tregtar: ANGS
Telefon: 0684061537  

14. Statusi: Shoqeri ne Likuidim e Siper
Lista e Dokumenteve:
Akti i themelimit
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)

Regjistrimi Fillestar: CN-308263-05-17

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

18/04/2018 Numri i ceshtjes: CN-743692-04-18

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B36B7FD6-6C1F-46DE-8705-255AA47C52B3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9618904E-DA54-483E-92A4-39DE33CEB5FE
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=927B8051-F5A3-4CCD-8EF8-B110D41E0B43
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Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të ortakut të vetëm të shoqërisë, datë 
10.04.2018, ku është vendosur: Miratimin e zmadhimit të vlerës së përgjithshme të 
kapitalit themeltar të shoqërisë me fondet monetare të ofruara nga ortaku i vetëm në 
shumën totale prej 900.000 lekë.
Vlera e Kapitalit ishte            "100.000,00"          u be            "1.000.000,00"         
Vlera e Aksionit ishte            "100.000,00"          u be            "1.000.000,00"         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
Kane ndryshuar te dhenat per            ("FINMAN")                    , Vlera e Kontributit 
ishte                      ("100.000,00")            u be              ("1.000.000,00")           

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme

14/02/2019 Numri i ceshtjes: CN-099162-02-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes:  Depozitimi i vendimit, date 08.02.2019 per prishjen e 
shoqerise dhe caktimin e likuidatorit Rina Saliaj. 
Statusit ishte            ("Aktiv")          u be            ("Shoqeri ne Likuidim e Siper")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte larguar administratori:            ("Endrit Matraxhiu")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek likuiduesit:
eshte shtuar likuiduesi:            ("Rina Saliaj")                      Nga data "08/02/2019

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i Ortakut per caktimin e Likujdatorit

Datë: 22/12/2021 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D2E6F93C-B7A9-425E-B677-549D20FED40A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D2E6F93C-B7A9-425E-B677-549D20FED40A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FBE61B15-CB69-4571-9850-F0CF8B6AE203
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=33A875B7-974B-47FB-B03D-1B6FA982C744
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2A1FF309-5EDD-4CCE-AF58-EBB5A8CA15C7

