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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)

M11822505M

2. Data e Regjistrimit 22/06/2021

3. Emri i Subjektit EOS

4. Forma ligjore Shoqëri Aksionare

5. Data e themelimit 18/06/2021

6. Kohëzgjatja                  Nga: 18/06/2021      Deri: 

7. Zyra qëndrore e shoqërisë në Shqipëri Durres Durres  DURRES Porto Romano, Fshati Rinia, Rruga 
Shën Pjetër, Terminali GEGA OIL, Pasuria me numër 
65/116, Zonë kadastrale Nr. 3184. 

8. Kapitali 3.600.000,00

9. Vlera e kapitalit të shlyer: 3600000.0000

3.600,0010. Numri i aksioneve:

10.1 Vlera nominale: 1.000,00
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: Tregtimi me shumice i naftes, gazit, nenprodukteve, perfshire ato 
bio, si dhe lendeve djegese, duke perfshire gjithashtu si me poshte 
vijon: tregtim me shumice i naftes bruto e nenprodukteve te saj te 
kategonive 0, II, III, IV e V, pa perjashtuar të nenprodukteve qe 
destinohen per furnizimin e mjeteve te fluturimit ajror. Tregtimi me 
shumice i gazit te lengshem te naftes, kategoria I, perfshire edhe 
mbushjen e bombulave me kete nenprodukt. Tregtimi me shurnice i 
karburanteve, kategonite II/B e III/C, per mjetet e fluturimit. 
Import eksport tregtimi me Shumice e pakice te karburanteve, 
lubrfikanteve, vajrave, graso, gaz e lende djegese te te gjitha llojeve 



2

dhe karegorive. Prodhim, eksport-import, tregtim te materialeve te 
ndertimit, si dhe te matenialeve që perdoren per industnine e naftes, 
gazit, ujit dhe minierave. Ushtrimin e tregtise me shumice e pakice 
të artikujve te ndryshem industriale, pajisje e materiale te ndryshme 
hidraulike dhe elektnike dhe ne pergjithesi çdo aktivitet plotesues. 
Import dhe ekspont mallra e pajisje te te gjitha llojeve, makineni e 
pajisje si dhe aktivitetin e shperndarjes dhe perdonrimit te tyre, per 
vete shoqenine dhe per te tjere. Te kryeje furnizime te impianteve 
dhe pajisjeve teknike per aktivitetet qe operojne dhe qe kane lidhje 
me asetet e shoqerise. Shoqeria mund te kryeje te gjitha 
operacionet industriale, tregtare, prodhuese, ndertuese, ndertime te 
objekteve te ndryshme industniale e civile, prodhim te inerteve dhe 
mateniale ndertimi, financime qe konsiderohen te nevojshme per 
arritjen e qellimit te shoqenise si dhe cdo vepnimtani tjeter qe nuk 
bie ne kundershtim me ligjin. Shoqeria do te knyeje vepnimtari ne 
fushen e hotelenise, tunizmit, ushqimit, administrimit te internet-
kafese, perfshire administrimin e aktiviteteve te lidhura me te si 
bar-kafe dhe sherbime si fotokopje, shitje te vogla kancelarie dhe 
mateniale te konsumit te aktiviteteve te tjera te ketij lloji. Te hyje 
ne vepnimtari tregtare qe jane ne realizemin e qellimit te saj tregtar. 
Shoqeria mund te kryeje drejtpendrejt apo indirekt, brenda 
dispozitave ligjore, pjesemarrje ne shoqeri te tjera te zhviloje cdo 
lloj aktiviteti qe lidhet dhe ne menyre indirekte me qellimet e 
shoqerise e qe vleresohen te dobishme per arritjen e tyre. Te 
importoje, eksportoje dhe tregtoje makineri dhe pajisje e produkte 
te ndryshme te te gjitha llojeve. Te ofroje dhe te kryeje sherbime e 
konsulenca ne fushen teknike dhe tregtare. Te onganizoje kurse 
formimi dhe specializlini. Furnizimi me karburant per mjetet 
lundruese. Tregtimi me shumice dhe pakice i naftes bruto dhe 
nenprodukteve te saj.

13. Sistemi i administrimit  me një nivel         me dy nivele

Salvator Delia14. Administratori/ët

14.1 Afati i emërimit                Nga :  18/06/2021 Deri : 18/06/2024
15. Procedura e emërimit nëse ndryshon 

nga parashikimet ligjore.
15.1 Kufizimet e kompetencave (nëse 

ka).
Ina Liçaj

Anetar

16. Anëtarët e Këshillit të Administrimit 
(plotësohet nëse është Sh.a me një 
nivel)

16.1 Kryetar/anëtar
16.2 Afati i emërimit Nga : 18/06/2021 Deri : 18/06/2024

Po
Jo

17. Anëtar i Pavarur
17.1  Përfaqësues i Punëmarrësve
17.2  Kushtet e pjesëmarrjes
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18. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore.

Eralda Delia

Anetar

19. Anëtarët e Këshillit të Administrimit 
(plotësohet nëse është Sh.a me një 
nivel)

19.1 Kryetar/anëtar
19.2 Afati i emërimit Nga : 18/06/2021 Deri : 18/06/2024

Po
Jo

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

21. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore.

Enea Haxhihyseni

Anetar

22. Anëtarët e Këshillit të Administrimit 
(plotësohet nëse është Sh.a me një 
nivel)

22.1 Kryetar/anëtar
22.2 Afati i emërimit Nga : 18/06/2021 Deri : 18/06/2024

Po
Jo

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

24. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore.

Albana Canaj25.  Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
25.1  Afati i emërimit Nga : 18/06/2021 Deri : 18/06/2023

Salvator Delia
Me te drejte vote : 3600.0000
Pa te drejte vote : 

26. Aksionarët 

26.1 Numri i Aksioneve 

26.2 Përqindja e pjesëmarrjes 100,00

27. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

28. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht Emri Tregtar: EOS
E-Mail: eospetroleum@gmail.com  
Telefon: +355 693107143  

29. Statusi: Aktiv

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

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B78BEDAB-BDF7-4106-8A93-297512FE3CBD
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F464A350-1E85-4AEE-A1AF-77E3FC690E0F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=88011987-67B4-46BE-A97C-8D5C2CB6D70A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B5F5773B-894B-4D0A-97EB-951ED03A43EE
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B6F2AC81-215B-4346-B244-D3668A7BCF27
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Aplikim per regjistrimin fillestar te shoqerise anonime

Regjistrimi Fillestar: CN-723779-06-21

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

08/07/2021 Numri i ceshtjes: CN-737196-07-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i kërkesës datë 06.07.2021 për ndryshim emaili.
E-Mail ishte            ("eos@gmail.com")          u be            ("eospetroleum@gmail.com")         

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

Datë           :07/02/2022
     __________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C40A5C32-1D8E-4D12-817E-FEECD8B9A465
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D334429F-A054-4840-9ABA-A461E56C3418
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=322C815B-2729-4984-8C85-AA61A2AE1450
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=322C815B-2729-4984-8C85-AA61A2AE1450

