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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)

L91904506J

2. Data e Regjistrimit 04/07/2019

3. Emri i Subjektit G.D TRADING GROUP

4. Forma ligjore Shoqëri Aksionare

5. Data e themelimit 01/07/2019

6. Kohëzgjatja                  Nga: 01/07/2019      Deri: 

7. Zyra qëndrore e shoqërisë në Shqipëri Durres Durres  DURRES Lagjja nr.12, Rruga Koço 
Kazanxhi, pasuria nr.4/45+1-9,, zona kadastrale 8513, shk.1, 
kati trete, Ap.9, Durres 

8. Kapitali 3.500.000,00

9. Vlera e kapitalit të shlyer: 900000.0000

100,0010. Numri i aksioneve:

10.1 Vlera nominale: 35.000,00
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: Shoqeria do te ushtroj objektin e veprimtarise ne fushen e: Tregtimi 
karburanteve te ndryshem me shumice, si vajrave lubrifikante, te 
gazit te lengshem per ngrohje, paisje ngrohese gazi etj. Blerjen, 
importimin shitjen e naftes dhe vajrave minerale te paperpunuar, 
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transportimin dhe per llogari te te treteve, depozitimin perzierjen, 
trajtimin, shitjen, shperndarjen me shumice te qymyrit, gazit, 
lubrifikanteve , produkteve te naftes dhe naftokimike, duke 
perfshire ketu edhe bitumet. Blerjen shitjen qeradhenien ndertimin 
dhe administrimin e impianteve, depozitave dhe administrimin e 
ndertesave dhe pasurive te veta te paluajteshme. Eksport i naftes 
dhe vajrave minerale te 
paperpunuara,qymyrit,gazit,lubrifikanteve,produkteve te naftes dhe 
naftokimike,duke perfshire ketu dhe bitumet.Furnizimin e mjeteve 
detare me Hidrokarbure ne Porte. Import - eksport, tregetimi te 
hidrokarbureve, lendeve djegese te llojeve te ndryshme dhe 
nenprodukteve te tyre me shumice e pakice. Sherbim konsulence 
juridike, financiare,ekonomike,administrim 
projektesh,kontratash,perfaqesim i te treteve, studime ekonomike, 
juridike,sociale,si dhe ofrim konsulence per te rejat e fundit te 
shkences dhe teknologjise, pjesmarrje ne tendera, gara, etj. 
Konsulence ne kerkim, prodhim,tregetim te energjise elektrike ,te 
gazit, te avullit, si dhe aktivitet ndermjetesimi, vlersimi, shiteblerje, 
qera, menaxhim te ndermarrjeve tregetare, kryerjes se kerkimeve 
dhe studimeve ne fushen imobilare, etj. Marrjen e kredive nga 
bankat e nivelit te dyte si dhe ofrimin e garancive, hipotekave ne 
favor te ndonje banke apo instituti krediti. Shoqeria mund te 
zhvilloje keto  sherbime si direkt ashtu dhe nepermjet konsulenteve 
apo te te treteve. Kryerjen e te gjithe operacioneve tregetare, 
industriale dhe financiare mbi pasuri te luajtshme apo te 
paluajtshme, te konsideruara te dobishme     ose te nevojshme per 
arritjen e qellimit te  aktivitetit, si dhe te atyre qellimeve qe lidhen 
direkt apo indirekt me te , perfshire, pjesmarrjen ne shoqeri te tjera 
qe kane objekt te njejte ase te ngjashem dhe ne nje fare menyre te 
lidhur direkt apo indirekt me qellimin e shoqerise. 

13. Sistemi i administrimit  me një nivel         me dy nivele

Erlis Kosova14. Administratori/ët

14.1 Afati i emërimit                Nga :  01/07/2019 Deri : 01/07/2022
15. Procedura e emërimit nëse ndryshon 

nga parashikimet ligjore.
15.1 Kufizimet e kompetencave (nëse 

ka).
Hysen Kovaçi16. Anëtarët e Këshillit të Administrimit 

(plotësohet nëse është Sh.a me një 
nivel)

16.1 Kryetar/anëtar
Kryetar
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16.2 Afati i emërimit Nga : 01/07/2019 Deri : 01/07/2022
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.

Ened Kosova

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 : 01/07/2019 Deri : 01/07/2022

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.

Elda Shuka

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 : 01/07/2019 Deri : 01/07/2022

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.

Edlira Buzani25.  Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
25.1  Afati i emërimit Nga : 01/07/2019 Deri : 01/07/2022

Erlis Kosova
Me te drejte vote : 100.0000
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

28. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht Emri Tregtar: G.D TRADING GROUP
E-Mail: estelasaliu@gmail.com  
Telefon: 0698488401  
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29. Statusi: Aktiv

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Dokumenti i vlefshem i identifikimit te administratoreve 
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Aplikim per regjistrimin fillestar te shoqerise anonime

Regjistrimi Fillestar: CN-248284-07-19

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë           :29/10/2019
     __________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3202278E-6B30-4A42-A43E-0DDC15D7766B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4048F648-EB01-4DF9-9866-7AA0E7BF91EB
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=87ABE884-F3F4-4CCB-BDC6-D002CC97FE5D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A29AB582-EDF4-406E-89FE-D0D31F207243

