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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)

L92126023L

2. Data e Regjistrimit 26/09/2019

3. Emri i Subjektit EAGLE OIL

4. Forma ligjore Shoqëri Aksionare

5. Data e themelimit 20/09/2019

6. Kohëzgjatja                  Nga: 20/09/2019      Deri: 

7. Zyra qëndrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane  Preze PREZE Rruga Nacionale Vore-Fushe Kruje, 
Km7 

8. Kapitali 3.500.000,00

9. Vlera e kapitalit të shlyer: 875000.0000

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: Kerkim, zhvillim, prodhim dhe tregtim me shumice dhe pakice te 
gazoil, benzines, solarit, mazutit, bitumit, gazit te lengezuar te 
naftes (GLN), naftes, gazit dhe te gjitha nenprodukteve te tjera te 
naftes. Importim, eksportim, tranzitim dhe tregtim me shumice e 
pakice te benzines, naftes, gazit, gazoilit, vajgurit, benzolit, 
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solvenit, ksilol solvenit, vaj-spirit, lendeve djegese solar, mazut, 
gaz te lengezuar, bitum, asfalt dhe lubrifikantet e te gjitha llojeve 
dhe natyrave, si dhe te gjithe produkteve dhe nenprodukteve te 
ketyre natyrave dhe llojeve, si dhe perpunimi i tyre. Kryerjen e 
operacioneve ne pasurite e paluajtshme: blerje, shitje, marrje dhe 
dhenie me qira, e ne huaperdorje, ose ne cfaredolloj forme tjeter, te 
pasurive te paluajtshme ne funksion te realizimit te qellimeve 
shoqerore. Sipermarrje te ndryshme, ne perputhje me kerkesat qe 
burojne nga ligjet ne fuqi. Ndertime civile, industriale rruge, porte 
aeroporte, depozita te nenprodukteve te naftes etj.

13. Sistemi i administrimit  me një nivel         me dy nivele

Beqir Mesi14. Administratori/ët

14.1 Afati i emërimit                Nga :  20/09/2019 Deri : 19/09/2022
15. Procedura e emërimit nëse ndryshon 

nga parashikimet ligjore.
15.1 Kufizimet e kompetencave (nëse 

ka).
Samoel Reka

Anetar

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

16.1 Kryetar/anëtar
16.2 Afati i emërimit Nga :  20/09/2019 Deri : 19/09/2022

Jo
Jo

17. Anëtar i Pavarur
17.1  Përfaqesues i Punëmarrësve
17.2  Kushtet e pjesëmarrjes

18. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore. 

Gëzim Mesi

Anetar

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

19.1 Kryetar/anëtar
19.2 Afati i emërimit Nga :  20/09/2019 Deri : 19/09/2022

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. 
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Durim Mesi

Anetar

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

22.1 Kryetar/anëtar
22.2 Afati i emërimit Nga :  20/09/2019 Deri : 19/09/2022

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. 

 HOLLY & ENDI AUDITING25.  Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
25.1  Afati i emërimit Nga : 20/09/2019 Deri : 19/09/2022

Beqir Mesi
Me te drejte vote : 50.0000
Pa te drejte vote : 

26. Aksionarët 

26.1 Numri i Aksioneve 

26.2 Përqindja e pjesëmarrjes 50,00

Aldo Pavan
Me te drejte vote : 50.0000
Pa te drejte vote : 

27. Aksionarët 

27.1 Numri i Aksioneve 

27.2 Përqindja e pjesëmarrjes 50,00

28. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

29. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht Emri Tregtar: EAGLE OIL
E-Mail: beqirmesi@gmail.com  
Telefon: +393473511104  

30. Statusi: Aktiv

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

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7EB17B73-EB80-4BE8-8830-60A9ED46B5F0
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8E1461EA-5D08-4356-925F-672A1F5F729B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FF4B290F-AE09-4738-A670-A476BE4AA6D4
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E9878E95-3418-400A-80EE-CA8490817345
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E8C952C0-C3AC-48A4-BDA3-DC037D784E22
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Regjistrimi Fillestar: CN-344497-09-19

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë           :06/12/2019
     __________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)


