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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)

L57716501I

2. Data e Regjistrimit 16/03/2015

3. Emri i Subjektit RENDON OIL

4. Forma ligjore Shoqëri Aksionare

5. Data e themelimit 16/03/2015

6. Kohëzgjatja                  Nga: 16/03/2015      Deri: 

7. Zyra qëndrore e shoqërisë në Shqipëri Lezhe  Shengjin SHENGJIN Rruga e Portit, prane ish 
godines se Doganes, Godina me Nr.Hipotekor 159, Zona 
kadastrale 3126. 

8. Kapitali 3.500.000,00

9. Vlera e kapitalit të shlyer: 875000.0000

2,0010. Numri i aksioneve:

10.1 Vlera nominale: 1.750.000,00
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: Krijimin instalimin dhe venien ne shfrytezim sipas kushteve 
teknike te paisjeve, impianteve, stacioneve, reparteve dhe linjave 
per ushtrimin e tregtimit te hidrokarbureve, bio-karburanteve 
brenda dhe jashte, import-eksport dhe tregti me shumice e naftes, 
gazit e nenprodukteve te tyre, vajrave lubrifikante etj, si dhe 
kryerjen e transportit brenda vendit dhe ate nderkombetar te tyre, 
me mjetet e veta te transportit tokesor e atij detar ose te te treteve, 
import-eksport dhe tregti me shumice e pakice te teknologjise dhe 
pjeseve te kembimit te nevojshme per ushtrimin e veprimtarise 
hidrokarbure duke perfshire dhe blerjen me qellim shitje jo vetem 
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te tyre por edhe te automjeteve te transportit hidrokarbur, te kokave 
dhe cisternave bote per to dhe per depozita stacionare te bombulave 
me ose pa mbushje gazi si dhe dhenien e asistences teknike per 
venien ne shfrytezim dhe kryerjen e cdo servisi teknik per to, si 
brenda vendit dhe jashte shtetit, ndertimin dhe venien ne perdorim 
per vete dhe per te tretet te depove hidrokarbure, rezervuareve te 
linjave dhe pikave te shitjes se tyre me shumice e pakice sipas 
projektit perkates teknologjik, import-eksport dhe tregti me 
shumice e pakice te produkteve e artikujve industriale, bujqesore, 
blegtorale, ushqimore, ndertimore, elektroshtepiake, atyre 
audiovizive, elektrike, te te gjitha llojeve e cilesive, te pajisjeve e 
makinerive e teknologjive per ndertim dhe celjen e pikave te shitjes 
per artikujt e mesiperm brenda dhe jashte vendit, ndertimin e cdo 
lloj godine, pallate banimi, qendra biznesi, hotele, bar, restorante, 
magazina, parkingje, komplekse te ndryshme turistike ne zona 
malore e bregdetare, te depove stacionere per karburante e 
nenprodukteve te tyre dhe kryerje te rikonstruksioneve te tyre. 
Shoqeria mund te ushtroje edhe aktivitete te tjera prodhuese dhe 
ndihmese ne perputhje me legjislacionin ne fuqi.  

13. Sistemi i administrimit  me një nivel         me dy nivele

Skënder Methasani14. Administratori/ët

14.1 Afati i emërimit                Nga :  22/07/2021 Deri : 
15. Procedura e emërimit nëse ndryshon 

nga parashikimet ligjore.
15.1 Kufizimet e kompetencave (nëse 

ka).
Fatbardha Shtrepi

Anetar

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

16.1 Kryetar/anëtar
16.2 Afati i emërimit Nga :  16/03/2015 Deri : 16/03/2018

Jo
Jo

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

18. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore. 

Ylli Ndroqi

Anetar

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

19.1 Kryetar/anëtar
19.2 Afati i emërimit Nga :  16/03/2015 Deri : 16/03/2018

Jo
Jo

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



3

21. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore. 

Bojan Ajkoviq

Anetar

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

22.1 Kryetar/anëtar
22.2 Afati i emërimit Nga :  16/03/2015 Deri : 16/03/2018

Jo
Jo

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

24. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore. 

Paqësor Qato25.  Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
25.1  Afati i emërimit Nga : 16/03/2015 Deri : 

KASTRATI GROUP
Me te drejte vote               : 1.0000
Pa te drejte vote               : 

26. Aksionarët 

26.1 Numri i Aksioneve 

26.2 Përqindja e pjesëmarrjes 50,00

JUKOIL
Me te drejte vote               : 1.0000
Pa te drejte vote               : 

27. Aksionarët 

27.1 Numri i Aksioneve 

27.2 Përqindja e pjesëmarrjes 50,00

28. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

29. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht Emri Tregtar: RENDON OIL
E-Mail: avgjomarkaj@gmail.com  
Telefon: 0694066701  

30. Statusi: Aktiv

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Aplikim per regjistrimin fillestar te shoqerise anonime
Akti i themelimit

Regjistrimi Fillestar: CN-939630-03-15

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C4D803DF-351E-4BB6-9493-7EEEE27493FE
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5AFAF2C1-776D-4E56-B922-9D55001829BE
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5AD77D9A-B8A4-417B-ADA6-F0409869451F
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regjistrimit
30/07/2016 Numri i ceshtjes: CN-857314-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 

FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2015. 

Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

01/08/2017 Numri i ceshtjes: CN-413328-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit vjetor per vitin financiar 2016.

Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe 
materialin tjetër shpjegues
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Bilanci Kontabël

02/08/2018 Numri i ceshtjes: CN-897798-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i bilancit per vitin 2017

Lista e Dokumenteve:
Raport Auditimi
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe 
materialin tjetër shpjegues
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve

06/03/2019 Numri i ceshtjes: CN-120328-03-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date: 08.02.2019, ku eshte vendosur: 
Miratimi i Shitjes te 100% te kuotave te ortakeve Ylli Ndroqi dhe Julian Ajkoviq qe 
zoterojne ne shoqerine "RENDON OIL" sh.a. Depozitimi i Kontrates se Shitjes  Nr.640 
Rep., Nr.536 Kol., date 01.03.2019, ndermjet palve shitese Ylli Ndroqi ,Julian Ajkoviq dhe 
paleve blerese KASTRATI SHA dhe JUKOIL.
E-Mail ishte            ("")          u be            ("avgjomarkaj@gmail.com")         

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=197CDE24-38C1-410C-8F36-2B4ED5DDEFF2
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EF142383-FBC1-4C70-A540-92B5F837CA08
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E0D706FA-4EE8-4045-9F13-4FF639F0317B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DEF46A77-4C20-4C83-9D74-95E3E910FB79
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=914C9A40-D9DB-4485-9DC6-A44C871BC623
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=15209E70-1A33-4C43-A98F-A7FBFDB6E959
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=15209E70-1A33-4C43-A98F-A7FBFDB6E959
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8BA89F53-DAF8-4732-B246-D0C011FC13E9
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1C4AD6E0-4C30-471F-A2B2-D65C9D826AAD
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=49955CFD-9854-4E8A-A962-7598262A5E25
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B4A1ECB7-1C09-4B48-B02E-823F519C2B3C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=71D06F62-2702-43DA-90BC-A1F4D869E273
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=CDD2D313-1AC5-4749-9407-BA49A8E41345
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=CDD2D313-1AC5-4749-9407-BA49A8E41345
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=74CC56BF-10EF-47AA-ABD6-D99DA2DCE214
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E8CBCF60-26B2-42A5-B6B7-F12086E622BA
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte larguar ortaku:            ("Ylli Ndroqi")         
eshte larguar ortaku:            ("Julian Ajkoviq")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
eshte shtuar ortaku:            ("JUKOIL")                      Numri i aksioneve "1,00             
Perqindja ne kapital "50,00"                        Kontributi ne para "1.750.000,00
eshte shtuar ortaku:            ("KASTRATI GROUP")                      Numri i aksioneve 
"1,00             Perqindja ne kapital "50,00"                        Kontributi ne para 
"1.750.000,00

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Transferim i kuotave te kapitalit
Vendim i asamblese se pergjithshme

05/08/2020 Numri i ceshtjes: CN-570326-08-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i shkresës, Nr.4430/2k Prot., datë 03.08.2020, nga 
Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, Departamenti i Policisë Kriminale, 
protokolluar nga QKB, me Nr.6871 Prot., datë 03.08.2020, me të cilën është përcjellë: - 
urdhri i Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar “Për 
ekzekutimin e vendimit nr.16, datë 01.08.2020, të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë 
për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar dhe Vendimi nr.16, 01.08.2020. Depozitimi i 
urdhri i Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, ku është 
urdhëruar: Ekzekutimi i vendimit penal nr.16, datë 01.08.2020, të Gjykatës së Posaçme të 
Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. Depozitimi i  vendimit penal 
nr.16, datë 01.08.2020, ku ndër të tjera është vendosur:- Sekuestrimi i kuotave të shoqërisë 
“RENDON OIL” SHPK, me NIPT- L57716501I, në emër të shtetasit Ylli Ndroqi.- Për 
administrimin dhe përdorimin e këtyre pasurive, ngarkohet Agjencia për administrimin e 
Pasurive të Sekuestruara.

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

06/08/2020 Numri i ceshtjes: CN-573207-08-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i shkresës Nr.1211 Prot., datë 05.08.2020 nga 
Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara, për zbatim të 
urdhrit Nr.1184., datë 03.08.2020 ku është vendosur: Emërimi i administratorit z.Arjan 
Baci, për administrimin e pasurive të sekustruara. Depozitimi i vendimit  Nr.16, datë 
01.08.2020, të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e 
Organizuar.  

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:            ("Arjan Baci")                      Nga data "03/08/2020"           

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1A112EF9-48C2-40B4-A81E-53BFFA50C5F6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=273387B9-B6EE-4661-BEC0-8BC2ED7004FA
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=22E185B3-24C6-4FA0-BF48-B65E56FAEEF8
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F7ADF083-C0FD-4794-B502-8C28A835A9C4
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eshte larguar administratori:            ("Julian Ajkoviq")         

Lista e Dokumenteve:

13/10/2020 Numri i ceshtjes: CN-603256-10-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i shkresës Nr.1604 Prot., datë 08.10.2020 nga 
Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara, ku është 
vendosur: Ndryshimi i administratorit të mëparshëm dhe emërimi i administratorëve 
z.Erald Totri dhe Erion Riçku, për administrimin e pasurive të sekuestruara, në bazë të  
Urdhrit të Brendshëm 1587, datë 07.10.2020. Depozitimi i Urdhrit të Brendshëm 1587, 
datë 07.10.2020 ku urdhërohet:  Ndryshimi i administratorit të mëparshëm dhe emërimi i 
administratorëve z.Erald Totri dhe Erion Riçku, për administrimin e pasurive të 
sekuestruara në bazë të vendimit Nr16., datë 01.08.2020 të Gjykatës së Shkallës së Parë 
për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:            ("Erald Totri")                      Nga data "07/10/2020"           
eshte shtuar administratori:            ("Erion Riçku")                      Nga data "07/10/2020"           
eshte larguar administratori:            ("Arjan Baci")         

Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 
paguar)

10/06/2021 Numri i ceshtjes: CN-718192-06-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi  i Kërkesës Nr. 423/5 Prot, datë 01.04.2021 
“Kërkesë për vendosjen e masës së sigurimit tatimor”, ardhur nga Drejtoria e mbledhjes së 
detyrimeve tatimore të papaguara Rajoni Verior ku është kërkuar: Vendosja e masës së 
sigurimit tatimor mbi pasuritë e tatimpaguesit “RENDON OIL”sha  pajisur me NUIS 
(NIPT) L57716501I, duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i 
përkasin këtij subjekti. 

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

29/07/2021 Numri i ceshtjes: CN-758898-07-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i shkresës Nr.2177 Prot., datë 22.07.2021 nga 
Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara dhe i 
dokumentacionit bashkelidhur , ku është kerkuar : Zevendesimin  e emrit te 
administratoreve te meparshem me administratorin z. Skender Methasani, sipas 
percaktimeve ligjore .   

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6D0C9CD5-05C8-4F42-9636-58EC66F29EDE
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FDDFD399-D1DF-411C-9CA1-B0195BA7413B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FDDFD399-D1DF-411C-9CA1-B0195BA7413B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FC80DD13-DF35-49E1-B4FF-DF7D755E5D82
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:            ("Skënder Methasani")                      Nga data 
"22/07/2021"           
eshte larguar administratori:            ("Erald Totri")         
eshte larguar administratori:            ("Erion Riçku")         

Lista e Dokumenteve:

Datë           :14/02/2022
     __________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)


