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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)

L92106033K

2. Data e Regjistrimit 06/09/2019

3. Emri i Subjektit ''PORTO ROMANO REFINERY''

4. Forma ligjore Shoqëri Aksionare

5. Data e themelimit 30/08/2019

6. Kohëzgjatja                  Nga: 30/08/2019      Deri: 

7. Zyra qëndrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Bulevardi Zogu I, Pallati Rreli-98, 
Kati 2, Zyra 1, 1016, Tiranë, Shqipëri 

8. Kapitali 3.500.000,00

9. Vlera e kapitalit të shlyer: 875000.0000

1.000,0010. Numri i aksioneve:

10.1 Vlera nominale: 3.500,00
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: Projektimi, ndertimi dhe perdorimi i impianteve teknologjike p.sh 
rafinerive, tubacioneve dhe depozitave, per perpunimin e naftes 
bruto dhe gazit, transportin, magazinimin dhe tregtimin, importin 
dhe eksportin e naftes bruto, gazit dhe nenprodukteve te tyre, si dhe 
biokarburanteve; tregtia, importi dhe eksporti i mallrave industrial, 
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materialeve te ndertimit, pajisjeve per projektimin, ndertimin dhe 
perdorimin e impianteve teknologjike (rafinerive), tubacionet, 
tanket dhe depozitat per gaz, nafte dhe nenproduktet e tyre, dhe 
biokarburantet. Prodhimi, perpunimi dhe tregtimi (importi dhe 
eksporti) i naftes dhe nenprodukteve te saj; blerja, importimi, 
eksportimi, transportimi, gjithashtu ne emer te paleve te treta, shitja 
me shumice e gazit, lubrifikanteve, produkteve te naftes dhe 
petrokimikeve duke perfshire bitumin. Projektimi, ndertimi dhe 
perdorimi i impianteve teknologjike per prodhimin e energjise dhe 
ujit te nxehte dhe shitja e tyre ne tregun e brendshem dhe 
nderkombetar. Ndertimi, perdorimi dhe transferimi i 
termocentraleve te shkarkimit te naftes/ gazit, duke perfshire 
financimin, projektimin, ndertimin, dhe komisionet. Ndertimi dhe 
perdorimi i linjave te gazit dhe infrastruktures se tyre plotesuese si 
stacionet matese dhe valvulat e presionit. Ndertimi i linjave te 
transmetimit te energjise elektrike si dhe infrastruktures 
funksionale siç jane stacionet e energjise dhe nenstacionet. Blerja, 
ndertimi, administrimi, shitja dhe marrja me qira e impianteve, 
depozitave dhe administrimi i ndertesave dhe pasurive te 
paluajtshme. Ndertimi dhe funksionimi i linjave te furnizimit me 
uje, kryerja e aktiviteteve ne sektorin e ujesjellesit permes 
transferimit, shperndarjes dhe tregtimit te ujit teknologjik. 

13. Sistemi i administrimit  me një nivel         me dy nivele

JAYME DE OLIVEIRA SANTOS NETO14. Administratori/ët

14.1 Afati i emërimit                Nga :  19/09/2019 Deri : 19/09/2022
15. Procedura e emërimit nëse ndryshon 

nga parashikimet ligjore.
15.1 Kufizimet e kompetencave (nëse 

ka).
Enis Aliko

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 : 30/08/2019 Deri : 30/08/2022

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.
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Luis Felipe Rosas Salazar

Kryetar

19. Anëtarët e Këshillit të Administrimit 
(plotësohet nëse është Sh.a me një 
nivel)

19.1 Kryetar/anëtar
19.2 Afati i emërimit Nga : 30/08/2019 Deri : 30/08/2022

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.

Jayme De Oliveira Santos Neto

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 : 30/08/2019 Deri : 30/08/2022

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.

 MAZARS25.  Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
25.1  Afati i emërimit Nga : 30/08/2019 Deri : 

QALA CAPITAL HOLDINGS
Me te drejte vote               : 1000.0000
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: ''PORTO ROMANO REFINERY''
E-Mail: paul@qalacapital.com  
Telefon: 0693064257  

29. Statusi: Aktiv

Lista e Dokumenteve:
Aplikim per regjistrimin fillestar te shoqerise anonime
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Dokumenti i autorizimit

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E7FB0BA4-1D2B-4250-AB1F-073E0EB9E76C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C6A73CA8-BB65-47EB-8506-2FFE779296D4
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=417BCA48-34F9-4941-B8FA-755FF577EEA4
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Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Vendimi i gjykates per emerimin e ekspertit te pavarur per vleresimine kontributit ne natyre (nese 
kontributi eshte natyre)

Regjistrimi Fillestar: CN-325548-09-19

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

23/09/2019 Numri i ceshtjes: CN-344284-09-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te Keshillit te Administrimit, date 
19.09.2019 ku eshte vendosur : Te heqin Alban Çaushi si administrator te shoqerise dhe 
emerimin e administratorit te ri te shoqerise JAYME DE OLIVEIRA SANTOS NETO. 

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:            ("JAYME DE OLIVEIRA SANTOS NETO")                      
Nga data "19/09/2019"                        Ne daten "19/09/2022"           
eshte larguar administratori:            ("Alban Çaushi")         

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 
paguar)

Datë           :23/11/2019
     __________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B4BB6361-AF78-41E3-AD36-7BA1B345C24F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=54D11A8B-6EA0-4F72-9BBE-D08169DBDF41
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=54D11A8B-6EA0-4F72-9BBE-D08169DBDF41
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DF9AA1B3-F646-4B3D-A01A-5281D151F2D5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=49C1CE26-468A-45D0-BD9F-98E5F16E1925
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0F0B42DA-00EB-4F3F-9783-EE514DDF5D0B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0F0B42DA-00EB-4F3F-9783-EE514DDF5D0B

