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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)

M01502502Q

2. Data e Regjistrimit 02/03/2020

3. Emri i Subjektit ADI GAZ 2020

4. Forma ligjore Shoqëri Aksionare

5. Data e themelimit 20/02/2020

6. Kohëzgjatja                  Nga: 20/02/2020      Deri: 

7. Zyra qëndrore e shoqërisë në Shqipëri Durres Durres  DURRES Lagjja nr.14, Rruga Tirana, Objekt 
me nr.pasurie 1/230, Zona Kadastrale 8516 

8. Kapitali 3.500.000,00

9. Vlera e kapitalit të shlyer: 1000000.0000

3.500,0010. 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 si dhe shperndarja e naftes, benzines, gazit 
dhe nenprodukteve dhe derivateve te tyre. Ndertimi, marrja me 
qera e fabrikave, instalimeve, rafinerive, magazinave, depozitave, 
etj. Transportin e naftes, benzines, gazit dhe nenprodukteve dhe 
derivateve te tyre me te gjithe mjetet e transportit detar, tokesor te 
gjitha kapaciteteve  si dhe tregtimin e makinerive, pajisjeve dhe 
njohurive ne kete fushe, etj. Tregtimi, mbushja dhe transporti i 
bombulave me permasa te ndryshme te mbushura me gaz te 
lengezuar te naftes. Tregti me shumice dhe pakice te gazit. Hotel. 
Transport karburantesh per trete. Marrja me qera e pikave te 
karburanteve dhe stacioneve te tregtimit me shumice dhe pakice te 
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naftes benzines dhe gazit. Tregtimi, transporti dhe mirembajtja e 
paisjeve dhe makinerive te impjanteve elektrike, mekanike dhe 
elektronike te aperaturave dhe pajisjeve te tregtimit te 
hidrokarbureve ne stacionet e tregtimit me pakice dhe shumice te 
hidrokarbureve. Riparimi i te gjitha modeleve te autoboteve dhe 
cisternave te tregtimit dhe transportit te naftes  gazit dhe benzines. 
Te jape dhe te marre hua nga te trete dhe brenda grupit.

13. Sistemi i administrimit  me një nivel         me dy nivele

Adrian Mujali14. Administratori/ët

14.1 Afati i emërimit                Nga :  20/02/2020 Deri : 20/02/2023
15. Procedura e emërimit nëse ndryshon 

nga parashikimet ligjore.
15.1 Kufizimet e kompetencave (nëse 

ka).
Adrian Mujali

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 : 20/02/2020 Deri : 20/02/2023

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.

Eduart Kani

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 : 20/02/2020 Deri : 20/02/2023

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.

Griseldi Mujali

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 : 20/02/2020 Deri : 20/02/2023

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.
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Doranin Agalliu25.  Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
25.1  Afati i emërimit Nga : 20/02/2020 Deri : 20/02/2023

Adrian Mujali
Me te drejte vote : 3500.0000
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 Durres  Xhafzotaj PEJZE Objekti me nr.pasurie 56/38, zona 
kadastrale 2978, vol.6, fq.17 

28. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht Emri Tregtar: ADI GAZ 2020
E-Mail: adigaz2020@gmail.com  
Telefon: 0694079380  

29. Statusi: Aktiv

Lista e Dokumenteve:
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
Akti i themelimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Aplikim per regjistrimin fillestar te shoqerise anonime

Regjistrimi Fillestar: CN-473190-02-20

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

18/01/2021 Numri i ceshtjes: CN-645873-01-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 14.01.2021, ku eshte vendosur: 
Hapje adrese dytesore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Durres;         DURRES;         ;         Xhafzotaj;         PEJZE;         
Objekti me nr.pasurie 56/38, zona kadastrale 2978, vol.6, fq.17;         "

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

02/08/2021 Numri i ceshtjes: CN-744072-07-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare 2020.

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=34E6F537-DE5B-482C-9E19-03C1AFFEE218
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1F3D5C4C-EFFF-4245-B77A-4CE2294E8391
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2DF99331-59C5-4E4D-A4E9-90E04CE68A74
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0940D790-C883-4402-8947-E43C11771A55
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2A7C62FC-BE76-4C8E-98FC-FB14476B4461
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Lista e Dokumenteve:
vendimi Adi gaz 2020 sha.pdf
ADI GAZ 2020 SHA-SHENIMET SHPJEGUESE.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar (8).xlsx
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres (6).xlsx

29/07/2021 Numri i ceshtjes: CN-761094-07-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit Nr.02., datë 05.07.2021, të asamblesë 
së aksionarit te vetem te shoqerise, ku është vendosur: Emërimi i z. Doranin Agalliu dhe z. 
Klodian Brecaj si  eksperte kontabël për auditimin e pasqyrave financiare të shoqërisë për 
vitin ushtrimor 2020.

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

31/03/2022 Numri i ceshtjes: CN-885713-03-22
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 02.03.2022 per ndryshimin e 
objektit te aktivitetit te shoqerise.
Objekti ishte            ("Tregtimi me shumice si dhe shperndarja e naftes, benzines, gazit dhe 
nenprodukteve dhe derivateve te tyre. Ndertimi, marrja me qera e fabrikave, instalimeve, 
rafinerive, magazinave, depozitave, etj. Transportin e naftes, benzines, gazit dhe 
nenprodukteve dhe derivateve te tyre me te gjithe mjetet e transportit detar, tokesor te 
gjitha kapaciteteve  si dhe tregtimin e makinerive, pajisjeve dhe njohurive ne kete fushe, 
etj. Tregtimi, mbushja dhe transporti i bombulave me permasa te ndryshme te mbushura 
me gaz te lengezuar te naftes. Tregti me shumice dhe pakice te gazit. Hotel. Transport 
karburantesh per trete. Marrja me qera e pikave te karburanteve dhe stacioneve te 
tregtimit me shumice dhe pakice te naftes benzines dhe gazit. Tregtimi, transporti dhe 
mirembajtja e paisjeve dhe makinerive te impjanteve elektrike, mekanike dhe elektronike te 
aperaturave dhe pajisjeve te tregtimit te hidrokarbureve ne stacionet e tregtimit me pakice 
dhe shumice te hidrokarbureve. Riparimi i te gjitha modeleve te autoboteve dhe cisternave 
te tregtimit dhe transportit te naftes  gazit dhe benzines.")          u be            ("Tregtimi me 
shumice si dhe shperndarja e naftes, benzines, gazit dhe nenprodukteve dhe 
derivateve te tyre. Ndertimi, marrja me qera e fabrikave, instalimeve, rafinerive, 
magazinave, depozitave, etj. Transportin e naftes, benzines, gazit dhe nenprodukteve 
dhe derivateve te tyre me te gjithe mjetet e transportit detar, tokesor te gjitha 
kapaciteteve  si dhe tregtimin e makinerive, pajisjeve dhe njohurive ne kete fushe, etj. 
Tregtimi, mbushja dhe transporti i bombulave me permasa te ndryshme te mbushura 
me gaz te lengezuar te naftes. Tregti me shumice dhe pakice te gazit. Hotel. Transport 
karburantesh per trete. Marrja me qera e pikave te karburanteve dhe stacioneve te 
tregtimit me shumice dhe pakice te naftes benzines dhe gazit. Tregtimi, transporti 
dhe mirembajtja e paisjeve dhe makinerive te impjanteve elektrike, mekanike dhe 
elektronike te aperaturave dhe pajisjeve te tregtimit te hidrokarbureve ne stacionet e 
tregtimit me pakice dhe shumice te hidrokarbureve. Riparimi i te gjitha modeleve te 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DDA03E11-A612-4A90-AF07-0DF6167E2D1F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F0A73001-6547-4054-9DB4-CDC9E6D88E9C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D4854A3E-83CE-4280-8925-A6DDEF46824A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D6ABB8E7-E6AE-4D65-B7BA-E928DFD4B1F3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=67C9A279-4356-41D4-82C0-F1FA241D3DD8
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autoboteve dhe cisternave te tregtimit dhe transportit te naftes  gazit dhe benzines. Te 
jape dhe te marre hua nga te trete dhe brenda grupit.")         

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

Datë           :05/05/2022
     __________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=908C1453-BCCF-4324-BD05-00955D6B9BD5

