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EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË 
DHËNAT E SUBJEKTIT “SHOQËRI AKSIONARE”

GJENDJA E REGJISTRIMIT 

1. Numri unik i identifikimit të subjektit 
(NUIS)

L31521008Q

2. Data e Regjistrimit 21/03/2013

3. Emri i Subjektit BALKANS PETROLEUM INTERNATIONAL

4. Forma ligjore Shoqëri Aksionare

5. Data e themelimit 18/03/2013

6. Kohëzgjatja                  Nga: 18/03/2013      Deri: 

7. Zyra qëndrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Rruga Ibrahim Rugova, Sky Tower, 
9/1 

8. Kapitali 3.500.000,00

9. Vlera e kapitalit të shlyer: 3500000.0000

1.000,0010. Numri i aksioneve:

10.1 Vlera nominale: 3.500,00
të zakonshme me përparësi me të drejte 

vote
pa të drejte 
vote

11. Kategoritë e aksioneve të shoqërisë

11.1 Numri për secilën kategori

12. Objekti i aktivitetit: Hidrokarbure, naftë dhe gaz: Import-eksport i bio-karburanteve dhe 
derivateve të tyre të tilla si naftë, benzinë, karburantet e aviacionit, 
vajra, lubrifikantë, solar, etj; Tregtim me shumicë dhe pakicë te 
bio-karburanteve dhe derivateve te tyre të tilla si naftë, benzinë, 
vajra, lubrifikantë, solar, etj; Transport i bio-karburanteve dhe 
derivateve të tyre të tilla si naftë, benzinë, vajra, lubrifikantë, solar, 
etj. Import - eksport i gazit të lëngshëm (LPG) për automjete, 
perdorim familjar, dhe konsumator; Shitje, tregtim i gazit të 
lëngshëm (LPG) për automjete, perdorim familjar, dhe konsumator; 
Import - eksport i bombolave të gazit; Shitje, tregtim dhe rimbushje 
të bombolave me gaz; Import - eksport të produkteve per kujdesin e 
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automjeteve; Shitje dhe tregtim te produkteve per kujdesin e 
automjeteve; Import-eksport i hidrokarbureve; Shitje, tregtim dhe 
transport i hidrokarbureve përfshirë LPG në masë dhe shishe; 
Tregtim i veshjeve dhe produkteve që lidhen me industrinë e naftës 
. Energjia e përtëritshme. Projektim, ndërtim, menaxhim i 
hidrocentraleve , kaskadave, impianteve te energjise se erës dhe 
impianteve te energjise diellore; Menaxhimi dhe mirëmbajtja e 
hidrocentraleve, kaskadave, impianteve te energjise se erës dhe 
impianteve te energjise diellore; Import - eksport, shpërndarje, 
tregtim dhe shitje te energjisë së erës, te energjise diellore, të 
energjisë elektrike nga hidrocentralet dhe çdo energjie tjetër të 
rinovueshme si dhe nënproduktet te tjera të burimeve të energjisë 
së rinovueshme, importim dhe eksportim i mjeteve motorrike dhe 
përfaqësimin e furnizuesit dhe prodhuesit; Distribucion i 
Autorizuar i Shoqerive te huaja ne sektore si ushqimi, pijet, 
veshmbathjet, njesite kompjuterike, DIY etj; Distribucion 
automjetesh dhe kamionësh, te mallrave stok ne njesi shitjeje. Te 
kryeje cdo transaksion ne lidhje me pasurite e luajtshme apo ato te 
paluajtshme si dhe cdo aktivitet tregtar, te vendose pengje ose barre  
hipotekore, aktivitete keto te konsideruara te dobishme apo te 
nevojshme per te arritur qellimet e shoqerise; Per me teper 
Shoqeria mund te kryeje cdo aktivitetet tjeter i cili nuk eshte i 
ndaluar nga ligji ne fuqi. Shoqeria do te kryeje cdo lloj aktiviteti ne 
raport me objektin dhe per te favorizuar ate. Shoqeria zbaton dhe 
respekton të gjitha ligjet dhe rregulloret përkatëse. Ajo zbaton 
standardet më të larta të etikës.    

13. Sistemi i administrimit  me një nivel         me dy nivele

Ibrahim Aktoz14. Administratori/ët

14.1 Afati i emërimit                Nga :  18/03/2013 Deri : 18/03/2016
15. Procedura e emërimit nëse ndryshon 

nga parashikimet ligjore.
15.1 Kufizimet e kompetencave (nëse 

ka).
Galip Deniz

Anetar

16. Anëtarët e Këshillit 
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a 
me dy nivele)

16.1 Kryetar/anëtar
16.2 Afati i emërimit Nga :  18/03/2013 Deri : 18/03/2016

Po
Jo

17. Anëtar i Pavarur
17.1  Përfaqesues i Punëmarrësve
17.2  Kushtet e pjesëmarrjes

18. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore. 

19. Anëtarët e Këshillit 
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a 

Renata Aliko
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Anetarme dy nivele)
19.1 Kryetar/anëtar
19.2 Afati i emërimit

Nga :  18/03/2013 Deri : 18/03/2016

Po
Jo

20. Anëtar i Pavarur
20.1  Përfaqesues i Punëmarrësve
20.2  Kushtet e pjesëmarrjes

21. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore. 

Ibrahim Aktoz

Anetar

22. Anëtarët e Këshillit 
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a 
me dy nivele)

22.1 Kryetar/anëtar
22.2 Afati i emërimit Nga :  18/03/2013 Deri : 18/03/2016

Po
Jo

23. Anëtar i Pavarur
23.1  Përfaqesues i Punëmarrësve
23.2  Kushtet e pjesëmarrjes

24. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore. 

Kelvin William Aldus

Anetar

25. Anëtarët e Këshillit 
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a 
me dy nivele)

25.1 Kryetar/anëtar
25.2 Afati i emërimit Nga :  18/03/2013 Deri : 18/03/2016

Po
Jo

26. Anëtar i Pavarur
26.1  Përfaqesues i Punëmarrësve
26.2  Kushtet e pjesëmarrjes

27. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore. 

Fabian Goçi

Anetar

28. Anëtarët e Këshillit 
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a 
me dy nivele)

28.1 Kryetar/anëtar
28.2 Afati i emërimit Nga :  18/03/2013 Deri : 18/03/2016

Po
Jo

29. Anëtar i Pavarur
29.1  Përfaqesues i Punëmarrësve
29.2  Kushtet e pjesëmarrjes

30. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore. 

 DELOITTE ALBANIA SH.P.K31.  Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
31.1  Afati i emërimit Nga : 18/03/2013 Deri : 18/03/2014

Galip Deniz32. Aksionarët 

32.1 Numri i Aksioneve 
Me te drejte vote : 100.0000
Pa te drejte vote : 
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32.2 Përqindja e pjesëmarrjes
10,00

Renata Aliko
Me te drejte vote : 250.0000
Pa te drejte vote : 

33. Aksionarët 

33.1 Numri i Aksioneve 

33.2 Përqindja e pjesëmarrjes 25,00

Ibrahim Aktoz
Me te drejte vote : 250.0000
Pa te drejte vote : 

34. Aksionarët 

34.1 Numri i Aksioneve 

34.2 Përqindja e pjesëmarrjes 25,00

Kelvin William Aldus
Me te drejte vote : 150.0000
Pa te drejte vote : 

35. Aksionarët 

35.1 Numri i Aksioneve 

35.2 Përqindja e pjesëmarrjes 15,00

Fabian Goçi
Me te drejte vote : 250.0000
Pa te drejte vote : 

36. Aksionarët 

36.1 Numri i Aksioneve 

36.2 Përqindja e pjesëmarrjes 25,00

37. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

38. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht Emri Tregtar: BALKANS PETROLEUM 
INTERNATIONAL SHA (BPI)
Telefon: +35542221666/177  

39. Statusi: Pezulluar

Lista e Dokumenteve:
Aplikim per regjistrimin fillestar te shoqerise anonime
Dokumenti i autorizimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Akti i themelimit

Regjistrimi Fillestar: CN-044977-03-13

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7AB9B18B-7A46-40E5-BF5D-055C19C666F0
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FED9AE1F-0E09-4BB6-9EEF-2F0D17630B45
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=91539CF4-6121-4AC4-8B93-3E4A507F3844
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DF6AC3C7-2A45-4463-8962-41B11E12A253
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E91932D9-9BC3-45B6-B1CC-799350C02D18
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=06CD6C11-9006-46F7-8A1F-C3AF4F81D300
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HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

25/06/2014 Numri i ceshtjes: CN-524535-06-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses se administratorit, date 24.06.2014 ku 
eshte kerkuar : Pushim i Perkohshem i Aktivitetit pa afat nga data 24.06.2014.
Statusit ishte            ("Aktiv")          u be            ("Pezulluar")         

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

Datë           :10/01/2022
     __________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7CFB1C85-A56F-4CA3-8AD8-C17621E8F6CB

