EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË
DHËNAT E SUBJEKTIT “SHOQËRI AKSIONARE”
GJENDJA E REGJISTRIMIT
1. Numri unik i identifikimit të subjektit L92221506G
(NUIS)
2. Data e Regjistrimit
21/10/2019
3. Emri i Subjektit

KASTRATI SHA

4. Forma ligjore

Shoqëri Aksionare

5. Data e themelimit

15/10/2019

6. Kohëzgjatja

Nga: 15/10/2019

Deri:

7. Zyra qëndrore e shoqërisë në Shqipëri

Durres Durres DURRES Lagja 14, Rruga e "Tiranës", Ura e
"Dajlanit".

8. Kapitali

3.500.000,00

9. Vlera e kapitalit të shlyer:

875000.0000

10. Numri i aksioneve:

100,00

10.1 Vlera nominale:
11. Kategoritë e aksioneve të shoqërisë

35.000,00
të zakonshme

me përparësi

me të drejte
vote

pa të drejte
vote

11.1 Numri për secilën kategori
12. Objekti i aktivitetit:

-Krijimi, instalimi dhe venia ne shfrytezim sipas kushteve teknike
te impianteve, stacioneve, reparteve, linjave per tregtimin e
hidrokarbureve brenda e jashte vendit. - Import-eksport dhe tregti
me shumice e naftes, gazit, nenprodukteve te tyre, vajrave
lubrifikante, transporti kombetar e nderkombetar i tyre, import-
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13. Sistemi i administrimit

eksport dhe tregti me shumice e pakice te teknologjise dhe pjeseve
te kembimit per ushtrimin e veprimtarise hidrokarbure, te
automjeteve te transportit hidrokarbur, te kokave dhe cisternave,
bote per to dhe 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, blektorale, ushqimore, ndertimore,
elektroshtepiake, audiovizive, elektrike, te makinerive per ndertim.
- Ndertimin e cdo godine, qendra biznesi, hotele, bar-restorante,
magazina, parking, komplekse turistike, depo stacionere per
karburante e nenprodukteve te tyre, ngritjen dhe venien ne
shfrytezim te poligoneve te ndertimit per prodhimin e materialeve
inerte te betoneve, penobetoneve dhe te cdo materiali ndertimor
parafabrikat. - Ndertime te impianteve te pastrimit te mbeturinave
civile dhe industriale, per ngritjen dhe restaurimin e rrjetit
bonifikues te vaditjes dhe kullimit, punime dhe kanalizime per
rrjetet e jashtme dhe te brendshme te ujesjellesve e te cdo rrjeti
tjeter te sistemit hidrik. - Prodhim guri, punime cimentimi,
injektive detare, shtrirje kabllosh e tubacionesh nenujore, Ndertimin e urave, rrugeve urbane e interurbane, asfaltimin e tyre. Kryerjen e veprave te artit, agjenci turistike, doganore,
spedicionere, te transportit tokesor, detar e ajror civil, te
pasagjereve e mallrave. - Hapjen e zyrave te projektimit dhe
zbatimit, dhenien e asistences teknike te supervizionit, te
kolaudimit dhe te ekspertizes ndertimore per nevojat e te treteve.
Ushtrimin e aktivitetit te grumbullimit, demolimit dhe shitblerjes se
skrapit, hekurishteve dhe mbeturinave te tyre. grumbullim,
magazinim, perpunim, riciklim, transport dhe asgjesim mbetjeve te
llojeve te ndryshme. Fumizim me karburant dhe lubrifikant per
mjetet lundruese (detare) si dhe Jet-Oil per mjetet fluturuese ajrore.
Ne perputhje me legjislacionin shqipetar 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. Objekti i shoqerise
mund te ndryshohet dhe/ose shtohet me vendim te Asamblese se
Pergjithshme te Aksionareve. Shoqeria do te bashkepunoje me
persona fizike ose juridike te cilet ushtrojne te njejten veprimtari ne
Shqiperi dhe/ose jashte saj.
me një nivel
me dy nivele

14. Administratori/ët

Eranda Shehu
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14.1 Afati i emërimit
15. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
15.1 Kufizimet e kompetencave (nëse
ka).
16. Anëtarët
e
Këshillit
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a
me dy nivele)
16.1 Kryetar/anëtar
16.2 Afati i emërimit
17. Anëtar i Pavarur
17.1 Përfaqesues i Punëmarrësve
17.2 Kushtet e pjesëmarrjes
18. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
19. Anëtarët
e
Këshillit
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a
me dy nivele)
19.1 Kryetar/anëtar
19.2 Afati i emërimit
20. Anëtar i Pavarur
20.1 Përfaqesues i Punëmarrësve
20.2 Kushtet e pjesëmarrjes
21. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
22. Anëtarët
e
Këshillit
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a
me dy nivele)
22.1 Kryetar/anëtar
22.2 Afati i emërimit
23. Anëtar i Pavarur
23.1 Përfaqesues i Punëmarrësve
23.2 Kushtet e pjesëmarrjes

Nga : 15/10/2019

Deri : 15/10/2022

Eda Spahiu
Anetar
Nga : 15/10/2019

Deri : 15/10/2022

Jo
Jo

Ardit Kastrati
Anetar
Nga : 15/10/2019

Deri : 15/10/2022

Jo
Jo

Leonard Kastrati
Anetar
Nga : 15/10/2019

Deri : 15/10/2022

Jo
Jo

24. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
25. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
GOSNISHTI AUDITORS AND PARTNERS
25.1 Afati i emërimit
Nga : 15/10/2019
Deri : 15/10/2020
26. Aksionarët
KASTRATI GROUP
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26.1 Numri i Aksioneve

Me te drejte vote
Pa te drejte vote

26.2 Përqindja e pjesëmarrjes

100,00

: 100.0000
:

27. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit
28. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Emri Tregtar: KASTRATI SH.A
E-Mail: kastpetrol@yahoo.com shehuanda@gmail.com
Telefon: 0682068659 0682055690
Të Tjera: 052265168

29. Statusi:

Aktiv

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Dokumenti qe autorizon paraqitjen e aplikimit
Aplikim per regjistrimin fillestar te shoqerise anonime
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Dokumenti i autorizimit
Akti i themelimit
Regjistrimi Fillestar: CN-374215-10-19

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit

Datë

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

:18/12/2019
__________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)
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