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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)

M22102046P

2. Data e Regjistrimit 02/09/2022

3. Emri i Subjektit S-TRADING GROUP

4. Forma ligjore Shoqëri Aksionare

5. Data e themelimit 24/08/2022

6. Kohëzgjatja Nga: 24/08/2022      Deri: 

7. Zyra qëndrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Rruga Bilal Sina, Pall Salillari, Shk 
3, Kat 1 Tirane 

8. Kapitali 3.500.000,000

9. Vlera e kapitalit të shlyer: 875000.0000

100,00010. Numri i aksioneve:

10.1 Vlera nominale: 35.000,000
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, 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 treteve,  depozitimi, 
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perzierja,  trajtimi,  shitja,  shperndarja   me shumice  e 
karburanteve  dhe  lendeve  djegese  ne pergjithesi, qymyrit, gazit, 
lubrifikanteve,   produkteve  te  naftes  dhe  naftokimike, duke  
perfshire ketu  edhe  bitumet. Blerja,  shitja,   qiradhenia,  ndertimi   
dhe  administrimi  i  impianteve,   depozitave   dhe   administrimi i 
ndertesave  dhe pasurive te paluajtshme per nevojat  e veta apo te 
trete. Import-eksport    dhe   tregti    me shumice  e naftes,   gazit,   
nenprodukteve  te tyre,   vajrave  lubrifikante , transporti   
kombetar  e nderkombetar    i tyre; Import-eksport  dhe    tregti  me    
shumice  e  pakice     te   teknologjise   dhe    pjeseve   te kembimit  
per ushtrimin e  veprimtarise hidrokarbure, te automjeteve  te  
transportit  hidrokarbure,   te cisternave,  per depozita  stacionare   
te bombolave me ose pa  mbushje  gazi si dhe dhenien  e asistences  
teknike  per to, ndertimin  dhe  venien  ne  perdorim  te  depove    
hidrokarbure,   rezervuareve   te  linjave  dhe pikave  te shitjes  se 
tyre  sipas  projektit teknologjik. Import-eksport  dhe   tregti    me   
shumice  e   pakice  te  artikujve industrial,    bujqesore,  blegtorale, 
ushqimore,  ndertimore,    elektroshtepiake,    audiovizive,    
elektrike,   te makinerive per  ndertim; furnizim   me   karburant  
dhe   lubrifikant  per  mjetet lundruese  (detare)   si   dhe  Jet-Oil  
per  mjetet fluturuese  ajrore. Ne   perputhje  me   legjislacionin  
Shqiptar  dhe   licencat  e   shoqerise    te   leshuara nga autoritetet 
kompetente,   shoqeria        mund te   kryej  cdo veprimtari qe    
lidhet  drejtperdrejt   ose  terthorazi, apo  qe  ndervaret  ose   lidhet  
me  aktivitetet e  renditura  me siper.

13. Sistemi i administrimit  me një nivel         me dy nivele

Tefta Minxuri14. Administratori/ët

14.1 Afati i emërimit Nga: 24/08/2022 Deri: 23/08/2025
15. Procedura e emërimit nëse ndryshon 

nga parashikimet ligjore.
15.1 Kufizimet e kompetencave (nëse 

ka).
Erla Kazazi

Anetar

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

16.1 Kryetar/anëtar
16.2 Afati i emërimit Nga: 24/08/2022 Deri: 23/08/2025

Jo
Jo

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

Besmir Salillari

Anetar

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

19.1 Kryetar/anëtar
19.2 Afati i emërimit Nga: 24/08/2022 Deri: 23/08/2025

Jo
Jo

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

21. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore. 

Ervis Salillari

Anetar

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

22.1 Kryetar/anëtar
22.2 Afati i emërimit Nga: 24/08/2022 Deri: 23/08/2025

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. 

 MAZARS25.  Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
25.1  Afati i emërimit Nga: 24/08/2022 Deri: 

Pëllumb Salillari
Me te drejte vote: 100.0000
Pa te drejte vote: 

26. Aksionarët 

26.1 Numri i Aksioneve 

26.2 Përqindja e pjesëmarrjes 100,000

27. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

28. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht Emri Tregtar: S-TRADING GROUP
E-Mail: mandi.onis@gmail.com  

29. Statusi: Aktiv

Lista e Dokumenteve:
Akti i themelimit

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8889E9D9-FD67-42C3-B088-0DB55517474E


Shënim : Ky dokument është gjeneruar dhe vulosur me anë 
të një procedure automatike nga një sistem elektronik (Qendra Kombëtare e  Biznesit) 
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