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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)

L91405045M

2. Data e Regjistrimit 05/02/2019

3. Emri i Subjektit ENERG COMPANY

4. Forma ligjore Shoqëri Aksionare

5. Data e themelimit 04/02/2019

6. Kohëzgjatja                  Nga: 04/02/2019      Deri: 

7. Zyra qëndrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Rruga Don Bosko, perballe Kishes 
Katolike, pallati Aurora, kati I 

8. Kapitali 3.500.000,00

9. Vlera e kapitalit të shlyer: 877500.0000

350,0010. Numri i aksioneve:

10.1 Vlera nominale: 10.000,00
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 kryeje çdo aktivitet e veprimtari te lejuar nga ligji, 
perfshire por pa u kufizuar ne aktivitetet e importit, eksportit, 
tregtimit, perpunimit, shitjes dhe blerjes me pakice e shumice te 
naftes dhe nenprodukteve te saj, perfshire lubrifikantet, magazinim 
dhe ruajtjen e naftes dhe nenprodukteve te saj, transportin e naftes 
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dhe nenprodukteve te saj ne te gjitha rruget e mundshme dhe duke 
perdorur mjetet e saj ose se te treteve, marrja me qira ne perdorim 
apo ne çdo forme tjeter e objekteve per aktivitetet e 
siperpermendura si edhe çdo veprimtari e aktivitet tjeter te lejuar 
nga ligji ne Republiken e Shqiperise. Gjithashtu, Shoqeria mund te 
kryeje çdo veprimtari tjeter plotesuese, te lidhur, ndihmese apo te 
dobishme per realizimin e objektit te saj, ne perputhje me 
legjislacionin ne fuqi. Shoqeria mund te bashkepunoje, themeloje 
apo zoteroje pjesemarrje ne shoqeri te tjera, drejtperdrejt ose ne 
menyre te terthorte, me qellim realizimin e objektit te saj te 
veprimtarise. Ne funksion te ushtrimit te aktivitetit te saj, Shoqeria 
mund te kryeje transaksione financiare, veprime me pasurite te 
luajtshme dhe te paluajtshme, si dhe te garantoje detyrimet e veta 
apo ato te paleve te treta, duke garantuar permbushjen e detyrimeve 
me pasurite e saj dhe duke vendosur çdo barre te nevojshme per 
kete qellim, ne perputhje me ligjin. 

13. Sistemi i administrimit  me një nivel         me dy nivele

Bekim Halilaj14. Administratori/ët

14.1 Afati i emërimit                Nga :  14/09/2019 Deri : 14/09/2022
15. Procedura e emërimit nëse ndryshon 

nga parashikimet ligjore.
15.1 Kufizimet e kompetencave (nëse 

ka).
Benar Halilaj

Kryetar

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

16.1 Kryetar/anëtar
16.2 Afati i emërimit Nga : 04/02/2019 Deri : 04/02/2022

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.

Bekim Halilaj

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 : 14/09/2019 Deri : 14/09/2022

20. Anëtar i Pavarur
20.1  Përfaqësues i Punëmarrësve

Po
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Jo20.2  Kushtet e pjesëmarrjes

21. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore.

Astrit Muja

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 : 04/02/2019 Deri : 04/02/2022

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.

Anila Feracaku25.  Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
25.1  Afati i emërimit Nga : 04/02/2019 Deri : 

Benar Halilaj
Me te drejte vote : 105.0000
Pa te drejte vote : 

26. Aksionarët 

26.1 Numri i Aksioneve 

26.2 Përqindja e pjesëmarrjes 30,00

Bekim Halilaj
Me te drejte vote : 220.0000
Pa te drejte vote : 

27. Aksionarët 

27.1 Numri i Aksioneve 

27.2 Përqindja e pjesëmarrjes 60,00

Jetnor Sinomati
Me te drejte vote : 25.0000
Pa te drejte vote : 

28. Aksionarët 

28.1 Numri i Aksioneve 

28.2 Përqindja e pjesëmarrjes 10,00

29. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

30. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht Emri Tregtar: ENERG COMPANY
E-Mail: h_hgroup_al@yahoo.com  
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Telefon: 0692088418 0694854577 

31. Statusi: Aktiv

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

Regjistrimi Fillestar: CN-090358-02-19

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

15/02/2019 Numri i ceshtjes: CN-102648-02-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i kontrates se dhurimit date 13.02.2019

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:            ("Jetnor Sinomati")                      Numri i aksioneve "25,00             
Perqindja ne kapital "10,00"                        Kontributi ne para "250.000,00
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Amarildo Hasrama")                    , Vlera e 
Kontributit ishte                      ("2.450.000,00")            u be              ("2.200.000,00")           
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Amarildo Hasrama")                    , Përqindja e 
Kapitalit ishte                      ("70,00")            u be              ("60,00")           
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Amarildo Hasrama")                    , Numri i 
aksioneve ishte                      ("245,00")            u be              ("220,00")           

Lista e Dokumenteve:
Transferim i kuotave te kapitalit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 
paguar)

17/09/2019 Numri i ceshtjes: CN-337754-09-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kontratës së dhurimit të 60% të aksioneve të 
shoqërisë, datë 13.09.2019 ku është kryer : -dhurimi i 60% të kuotave të shoqërisë nga 
ortaku Amarildo Hasrama në favor të  Bekim Halilaj. Depozitimi i vendimit të Këshillit të 
Administrimit, datë 14.09.2019 për ndryshim admnistratori, largimi i Amarildo Hasrama 
dhe emërimi i Bekim Halilaj. Depozitimi i vendimit, datë 14.09.2019 për ndryshim e 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=78FF8ADE-1506-4372-ABFA-78D771550665
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1FC21A88-93EE-439D-A69B-A785B2B99E8C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=97DAD27A-130C-4B13-8155-E757C2128110
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D9CC850A-39DE-477B-9C10-93EBC79418D6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5FB186EC-18BD-4F14-A79D-E7AADAEA8A23
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5FB186EC-18BD-4F14-A79D-E7AADAEA8A23
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anëtarit të Këshillit të Administrimit, largimi i Amarildo Hasrama dhe emërimi i Bekim 
Halilaj. 
Telefon ishte            ("0682033692")          u be            ("0692088418")         
Telefon 1 ishte            ("")          u be            ("0694854577")         
E-Mail ishte            ("xh.hasrama@gmail.com")          u be            
("h_hgroup_al@yahoo.com")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:            ("Bekim Halilaj")                      Numri i aksioneve "220,00             
Perqindja ne kapital "60,00"                        Kontributi ne para "2.200.000,00
eshte larguar ortaku:            ("Amarildo Hasrama")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:            ("Bekim Halilaj")                      Nga data 
"14/09/2019"                        Ne daten "14/09/2022"           
eshte larguar administratori:            ("Amarildo Hasrama")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te keshilli i administrimit:
eshte shtuar anetari:            ("Bekim Halilaj")                      Nga data "14/09/2019"                        
Ne daten "14/09/2022"           
eshte larguar anetari:            ("Amarildo Hasrama")         

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

Datë           :25/11/2019
     __________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9D33A9D9-41FA-49DB-94F3-09DC2F5625EE
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9D33A9D9-41FA-49DB-94F3-09DC2F5625EE
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2E002488-9177-49AC-AE68-78870547C3D3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FA685981-EB28-41E6-801D-CF1379053266
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=28F89445-427D-471D-A93D-D193C8011FFA

