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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) L66326801R

2. Data e Regjistrimit 26/01/2016
3. Emri i Subjektit Zani Gas
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 20/01/2016
6. Kohëzgjatja                  Nga: 20/01/2016

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri
Elbasan Gramsh  GRAMSH Lagjja Sporti, rruga Ali Koçi, 
zona kadastrale nr.1842, ndertese private me nr.pronesie 
9/243 
1.500.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit Tregtim me pakice i bomblave te gazit per ngrohje dhe gatim 

per popullaten, familjaret, bizneseve dhe te gjith atyre qe 
kane nevoje per bombela gazi. tregtimi i artikujve industriale 
qe kane te bejne  me bomblat e gazit. Shoqeria mund te 
zhvilloje cfardolloj aktiviteti tjeter te afert ose qe lidhet ma 
objektin e saj, e vetme ose me pjesemarrje me ente, 
ndermarrje ose shoqeri te tjera duke kryer te gjitha 
operacionet financiare te nevojshme per arritjen e qellimit te 
shoqerise.
Pranvera Zaharija10. Likudatori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 31/05/2017                Deri: 
11. Ortakët AlbertZani

11.1 Vlera e kapitalit                Para: 1.500.000,00                Natyre: 
11.2 Numri i pjesëve 1,00
11.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 100,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
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12. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

13. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht
Emri Tregtar: Zani Gas
Telefon: 0692258800  

14. Statusi: Çregjistruar
Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Akti i themelimit
Dokumenti i autorizimit

Regjistrimi Fillestar: CN-518635-01-16

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

31/05/2017 Numri i ceshtjes: CN-311590-05-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit Nr.1., datë 31.05.2017 të Ortakut të 
Vetëm të Shoqërisë, ku është vendosur: Fillimi i procedurës së likuidimit dhe emërimin e 
Znj. Pranvera Zaharija si likuidatore e shoqërisë.
Statusit ishte            ("Aktiv")          u be            ("Shoqeri ne Likuidim e Siper")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte larguar administratori:            ("Albert Zani")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek likuiduesit:
eshte shtuar likuiduesi:            ("Pranvera Zaharija")                      Nga data 
"31/05/2017

Lista e Dokumenteve:
Vendim i Ortakut per caktimin e Likujdatorit
Dokumenti i autorizimit

07/08/2018 Numri i ceshtjes: CN-792710-05-18
Statusit ishte            ("Shoqeri ne Likuidim e Siper")          u be            ("Çregjistruar")         

Lista e Dokumenteve:
Bilanci vjetor
Akti i Likujdimit
Vendimi i ortakeve per miratimin e aktiti te likujdimit

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=152FCA41-D9B9-4153-86F9-2519C6C130D9
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F3AE16A3-D106-44F5-970A-7E703BC1E35A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EEB32398-8BFA-44FD-A6A2-951181248415
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=064C1EA5-E775-4824-A05F-5F138F40994B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=23FA9AC4-3815-4CBB-BF08-6B52A25D1197
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B018D9F1-D05D-4602-9984-1DE8A817AA4F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=16608197-1292-4143-91BA-3321A94C8275
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6048A099-F3EB-46F6-A010-70ACD7DBE434
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Datë: 06/07/2022 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)


