EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË
DHËNAT E SUBJEKTIT “SHOQËRI ME PËRGJEGJËSI TË
KUFIZUAR”
GJENDJA E REGJISTRIMIT
1. Numri unik i identifikimit te subjektit
(NUIS)
2. Data e Regjistrimit

L21920006G
20/07/2012

3. Emri i Subjektit

EAGLE-ALB

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

19/07/2012

6. Kohëzgjatja

Nga: 19/07/2012
Tirane Tirane TIRANE Rruga "Andon Zako Çajupi", Pallati
Nr.06, Ap.04/2
1.000,00

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri
8. Kapitali
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave
9. Objekti i aktivitetit

100,00
Shfrytezimi, nxjerrja dhe perpunimi i mbetjeve hidrokarbure
nga mjediset e ndotura ne afersi te zonave te puseve te
shfrytezimit. Pastrimi i ambjenteve nga mbetjet e
hidrokarbureve. Studimi i zonave minerare ne fushen e
rerave bituminose me qellim perfitimin e hidrokarbureve,
mineraleve dhe perberseve te tjere qe rrjedhin nga perpunimi
dhe pasurimi i tyre. Shfrytezimi i rerave bituminose me
objekt kryesor perfitimin e hidrokarbureve si dhe ndarja e
perberesve minerale me interes per tregun nepermjet ngritjes
se impianteve te perpunimit dhe te pasurimit. Eksporti dhe
shitja ne tregun lokal te produkteve te prodhuara ne
impiantet tona te perpunim-pasurimit. Import-eksport te
produkteve minerare te realizuar nga shoqeri si dhe import te
produkteve te ndryshme ne interes te tregut. Importim
makinerish per sektorin e nxjerrjes dhe shfrytezimin e
produkteve minerare ne karrieret e marra me koncension si
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10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
12. Ortakët

dhe makinerite perkatese per shfrytezimin e pasurimin e
mbetjeve te hidrokarbureve e rerave silicore. Studimi dhe
ndertimi i rafinerive ne dimensione te reduktuara, operative
per rerat bituminose si dhe ndarjen dhe rafinimin e
hidrokarbureve qe i shoqerojne.
Arben Taipi
Nga: 19/07/2012

SajmirMehmeti

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 510,00

12.2 Numri i pjesëve

51,00

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

51,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse
zotëron kuotën si përfaqësues)
13. Ortakët

Natyre:

ArbenTaipi

13.1 Vlera e kapitalit

Para: 390,00

13.2 Numri i pjesëve

39,00

13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

39,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse
zotëron kuotën si përfaqësues)
14. Ortakët

Deri: 19/07/2017

Natyre:

Jamal DieaKerdi

14.1 Vlera e kapitalit

Para: 100,00

14.2 Numri i pjesëve

10,00

14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

10,00

Natyre:

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse
zotëron kuotën si përfaqësues)
15. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit
16. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Emri Tregtar: EAGLE-ALB
Telefon: 0666099990
Të Tjera: Kapitali eshte 1 000 euro.
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17. Statusi:
Pezulluar
Lista e Dokumenteve:
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Dokumenti i autorizimit
Regjistrimi Fillestar: CN-838051-07-12

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
31/07/2014

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-581590-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: U dorzua bilanci I viti 2013
Lista e Dokumenteve:
Akti i Pageses e kundravajtjes administrative (nëse ka)
Dokumenti i autorizimit
Mandati i Pageses
Bilanci Kontabël
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues

12/01/2015

Numri i ceshtjes: CN-795182-01-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Dorezim i bilancit per vitin 2012
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

03/03/2015

Numri i ceshtjes: CN-904074-03-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Saktësim i Kodit ekonomik (NVE).
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Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Dokumenti i autorizimit
22/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-162372-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave financiare per vitin 2014.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

30/05/2016

Numri i ceshtjes: CN-721705-05-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit Nr. 1 date 25.05.2016 per pushimin e
perkohshem te aktivitetit nga data 27.05.2016-pa afat.
Statusit ishte
("Aktiv")
u be
("Pezulluar")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
Kerkese per Pezullim Aktiviteti

29/06/2016

Numri i ceshtjes: CN-782238-06-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Pasqyrave Financiare te vitit 2015.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

19/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-383518-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2016.
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
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Bilanci Kontabël

Datë: 15/12/2018

____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)
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