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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)

M12120512M

2. Data e Regjistrimit 20/09/2021

3. Emri i Subjektit LAB-OIL ALBANIA

4. Forma ligjore Shoqëri Aksionare

5. Data e themelimit 17/09/2021

6. Kohëzgjatja                  Nga: 17/09/2021      Deri: 

7. Zyra qëndrore e shoqërisë në Shqipëri Durres Durres  DURRES Rruga Egnantia, Lagjia 3 , Kulla 
Fly, Kati 13 

8. Kapitali 36.937.500,00

9. Vlera e kapitalit të shlyer: 900000.0000

36.937,0010. Numri i aksioneve:

10.1 Vlera nominale: 1.000,01
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 karburanteve te ndryshme, naftes, koks-
nafte dhe nenprodukteve te saj si dhe vajrave lubrifikante, te gazit 
te lengshem per ngrohje dhe pajisjeve te lidhura me to etj. Blerja, 
importimi, shitja e naftes dhe vajrave minerale te paperpunuar, 
transportimi per vete dhe per llogari te te treteve, depozitimi, 
perzierja, trajtimi, shitja, shperndarja me shumice e karburanteve 
dhe lendeve djegese ne pergjithesi, qymyrit, gazit, lubrjfikanteve, 
produkteve te naftes dhe naftokimike, duke perfshire ketu edhe 
bitumet. Blerja, shitja, qeradhenia, ndertimi dhe administrimi i 
impianteve, depozitave dhe administrimi i ndertesave dhe pasurive 
te paluajteshme per nevojat e veta apo te trete. Shoqeria mund te 



2

kryeje veprimtari te tjera te lidhura apo ne  funksion te objektit te 
mesiperm.

13. Sistemi i administrimit  me një nivel         me dy nivele

Raif Gashi14. Administratori/ët

14.1 Afati i emërimit                Nga :  17/09/2021 Deri : 17/09/2024
15. Procedura e emërimit nëse ndryshon 

nga parashikimet ligjore.
15.1 Kufizimet e kompetencave (nëse 

ka).
Ervin Gjokutaj

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 : 17/09/2021 Deri : 17/09/2024

Po
Jo

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

18. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore.

Arlind Gashi

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 : 17/09/2021 Deri : 17/09/2024

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.

Genc Mataj

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 : 17/09/2021 Deri : 17/09/2024

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.

Altin Sulejmani25.  Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
25.1  Afati i emërimit Nga : 17/09/2021 Deri : 17/09/2022

26. Aksionarët Raif Gashi
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Me te drejte vote : 36937.0000
Pa te drejte vote : 

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: LAB-OIL ALBANIA
E-Mail: raif.gashi@laboil-ks.com  
Telefon: 0692021301  

29. 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)
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)

Regjistrimi Fillestar: CN-786455-09-21

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

12/10/2021 Numri i ceshtjes: CN-797484-10-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 05.10.2021 ku eshte vendosur per 
zmadhimin e kapitalit dhe emerimi i  Nadire Hyseni, Ekspert Kontabel  per hartimin e 
raportit per zmadhimin e kapitalit te shoqerise.Depozitimi i Raportit per zmadhimin e 
kapitalit,  date 07.10.2021. Depozitimi i vendimit, date 08.10.2021 ku eshte vendosur: 
Miratimi i raportit te zmadhimit te kapitalit te shoqerise.
Vlera e Kapitalit ishte            "3.500.000,00"          u be            "36.937.500,00"         
Numri i Aksioneve ishte            "3.500,00"          u be            "36.937,00"         
Vlera e Aksionit ishte            "1.000,00"          u be            "1.000,01"         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Raif Gashi")                    , 
Contribution_Nature_Value ishte                      ("")            u be              ("33.437.500,00")           
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Raif Gashi")                    , Numri i aksioneve ishte                      
("3.500,00")            u be              ("36.937,00")           

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=397E4CBB-68AD-4132-A083-25413927FA11
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B73EF839-BACE-4B43-B4D8-2B9F95F14AB4
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1A35244C-9040-497B-9A06-81A24CAE5FD3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E3602236-022E-46E7-922B-C11CB53C22C4
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=39F6014F-0139-435D-B35D-4E1FF64D37D8
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C581ABCC-599F-4F88-A8E8-535CBCC10AF9
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=77B18539-6A2F-4C20-AA95-65AB738CCDD3
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13/12/2021 Numri i ceshtjes: CN-830877-12-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit datë 30.11.2021 ku është vendosur: 
Pushim i Përkohshëm i Aktivitetit pa afat, nga data 30.11.2021.
Statusit ishte            ("Aktiv")          u be            ("Pezulluar")         

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

Datë           :24/02/2022
     __________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=84AB43AE-9215-4B56-BDAC-CEBABCAFFBF2

