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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) M11707029T

2. Data e Regjistrimit 07/05/2021
3. Emri i Subjektit EDG NATURAL GAS
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 15/04/2021
6. Kohëzgjatja                  Nga: 15/04/2021

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Rruga e Elbasanit, Vila Nr.71, 
Njësia Administrative Nr.2, Tiranë, Shqipëri. 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 2,00
9. Objekti i aktivitetit Kryerjen e operacioneve perfshire, por pa u kufizuar, në 

fushën e hidrokarbureve, te naftës dhe gazit natyror, si me 
poshte: - Kërkim, vlerësim, zhvillim dhe prodhim, te lëndëve 
hidrokarbure te naftës dhe të gazit natyror dhe produkteve te 
ngjashme. - Studim-projektim të puseve te reja te kërkimit, 
vlerësimit dhe prodhimit të hidrokarbureve. Studime dhe 
projektime te operacioneve të remontit të puseve egzistues të 
naftës dhe gazit me qellim rivënien ne punë të tyre. - 
Studime gjeologo-gjeofizike dhe te rezervuarit mbi bazën e 
te dhënave egzistuese te puseve, analizave gjeologjike dhe 
kantierale, të rezervuarit dhe punimeve egzistuese sizmike. - 
Kryerja e punimeve të reja gjeologo-gjeofizike-kantierale 
dhe sizmike ne shërbim te operacioneve hidrokarbure. - 
Studime, projektime dhe realizim i infrastrukturës se 
nevojshme per kryerjen e operacioneve hidrokarbure per 
nxjerrjen e naftës dhe gazit si dhe per përgatitjen e 
nevojshme teknike-teknologjike qe produkti të jetë gati per 
perpunim te mëtejshëm dhe per tregtim. - Realizimi i 
studimeve mjedisore dhe mbi bazën e tyre sigurimi i lejeve 
(egzistuese apo të reja) te nevojshme të ambjentit, duke 
përfshirë, planimetritë, dokumentat kadastrale, etj. per 
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nevoja të operacioneve të hidrokarbureve. - Importi i 
perhershem apo i perkohshem i te gjithe bazes materialo-
teknologjike per llogari të operacioneve hidrokarbure. 
Sigurimi i teknologjive know-how per tu implementuar per 
llogari te operacioneve hidrokarbure në bashkepunim me 
kompani apo nen-kontraktorë te Industrisë së Naftes. 
Studime të ndryshme ne funksion te veprimtarisë se saj. - 
Importi, ndërtimi dhe montimi i te gjitha mjeteve dhe 
pajisjeve të kërkuara (perfshire ato të nevojshme per 
magazinimin dhe trajtimin, tubacionet dhe mjete te tjera 
transporti) në operaciorlet hidrokarbure dhe të gazit natyror. 
- Tregtia e naftës dhe e nenprodukteve te saj, tregtia e gazit 
natyror perfshire dhe pa u limituar ne eksportin e gazit 
natyror jashtë territorit të Republikës së Shqiperise, shitjen, 
blerjen dhe shkëmbimin e naftës dhe nenprodukteve të saj si 
dhe gazit natyror e cila mund të zhvillohet ne territorin e 
Shqiperise ose jashtë tij ne përputhje me nevojat e shoqerise. 
- Cdo aktivitet tjeter te dobishëm ose të nevojshëm per 
arritjen e objektit të saj ose që ka lidhje me të në kuptimin 
me të gjere te fjales. - Përdorimi per hogan të vet, shitja, 
këmbimi valutor, eksportimi, realizimi ose zotërimi i 
hidrokarbureve të nxjerra që i takojnë dhe të drejtën e 
pronesise per hidrokarburet e nxjerra. - Per të realizuar 
objektin e veprimtarisë së saj, shoqeria mund të veproje 
Brenda dhe jashte territorit të Republikës së Shqiperise dhe 
të kryeje cdo aktivitet tjetër te nevojshëm të lidhur, 
instrumental, të dobishëm, të perafert, elementar, etj në 
funksion të veprimtarisë së saj.
Erald Bakiu10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 24/09/2021                Deri: 24/09/2026
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

IMPACTO COMMUNICATIONS
               Para: 10.000,00                Natyre: 
1,00

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

10,00
12.4 Komente (nëse ka)

ENERGY DEVELOPMENT GROUP
               Para: 90.000,00                Natyre: 
1,00

13. Ortakët 
13.1 Vlera e kapitalit
13.2 Numri i pjesëve
13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

90,00
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13.4 Komente (nëse ka)

14. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

15. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht

Emri Tregtar: EDG NATURAL GAS
E-Mail: info@qdg.al  
Telefon: 0682004188  

16. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Akti i themelimit
Dokumenti i autorizimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)

Regjistrimi Fillestar: CN-696392-05-21

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

28/09/2021 Numri i ceshtjes: CN-790533-09-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit dt.24.09.2021 per largimin e Aris Goxha 
nga detyra e administratorit dhe emerimin e Erald Bakiu si administrator i ri i shoqerise.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:            ("Erald Bakiu")                      Nga data "24/09/2021             
Ne daten "24/09/2026
eshte larguar administratori:            ("Aris Goxha")         

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

Datë: 28/01/2022 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D0188900-165B-45D5-A5C9-1E3CC9EF03C5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=02F82A5F-8BFE-4CAF-A4A4-5AF911515BB4
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D807888A-178C-4FCE-8C7A-9C01144DFBC5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5AAA60EF-4DCB-4418-96CA-D12A96409645
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=AF8A67AB-4FA4-4C22-976E-04FE741190C6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=AF8A67AB-4FA4-4C22-976E-04FE741190C6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3468E86F-AE9A-4F02-8BB8-822785B5C998
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8BE2CA45-240B-4369-83AF-97A7CA313F12

