EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË
DHËNAT E SUBJEKTIT “SHOQËRI AKSIONARE”
GJENDJA E REGJISTRIMIT
1. Numri unik i identifikimit të subjektit K92223503O
(NUIS)
2. Data e Regjistrimit
23/10/2009
3. Emri i Subjektit

AV INTERNATIONAL GROUP

4. Forma ligjore

Shoqëri Aksionare

5. Data e themelimit

20/10/2009

6. Kohëzgjatja

Nga: 20/10/2009

Deri:

7. Zyra qëndrore e shoqërisë në Shqipëri

Durres Durres DURRES Porto Romano,700 metra ne veri te
Hidrovorit

8. Kapitali

537.000.000,00

9. Vlera e kapitalit të shlyer:

537000000.0000

10. Numri i aksioneve:

26.850,00

10.1 Vlera nominale:
11. Kategoritë e aksioneve të shoqërisë

20.000,00
të zakonshme

me përparësi

me të drejte
vote

pa të drejte
vote

11.1 Numri për secilën kategori
12. Objekti i aktivitetit:

Tregtimi me pakicë e shumicë si dhe shpërndarja e naftës,
benzinës, gazit dhe nënprodukteve e derivateve të tyre. Ndërtimi ,
marrja me qera e fabrikave, instalimeve, rafinerive, magazinave,
depozitave, etjer. Për rafinerimin, prodhimin, përpunimin,
depozitimin e naftës, benzinës, gazit dhe nënprodukteve e
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13. Sistemi i administrimit

derivateve të tyre. Transportin e naftës, benzinës, gazit dhe
nënprodukteve e derivateve të tyre me të gjithë mjetet e transportit
detar, tokësor të gjitha kapaciteteve si dhe tregtimin e makinerive,
pajisjeve dhe njohurive në këtë fushë, etjer. Agjenci detare dhe
spedicionere, agjenci e transportit detar dhe tokësore, kombëtar dhe
ndërkombëtar, gjithashtu dhe agjenci doganore. Ndërtim, montim,
vënie në funksion dhe shfrytëzim të impiantit të përpunimit
(përzierësit) “bleding” të gazit të lëngëzuar të naftës. Përpunimi i
produkteve të GLN-së dhe përfitimi i një produkti të përzier “GLN
Mix”. Depozitimi dhe tregtimi i produktit të përpunuar “GLN
Mix”. Përpunimi i nënprodukteve të naftës. Tregtimi me shumicë i
naftës bruto dhe nënproduktet e saj. Tregtimi me shumicë i naftës,
benzinës, solarit, mazutit, vajgur avionësh, etj. Transportin
kombëtar dhe ndërkombëtar të naftës, benzinës, gazit dhe të
nënprodukteve apo derivateve të tyre me të gjitha mjetet e
transportit detar dhe tokësor.
me një nivel
me dy nivele

14. Administratori/ët

Orledia Bare

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

Nga : 08/10/2010

Deri : 23/09/2019

Emilian Gjepali
Anetar
Nga : 29/09/2016

Deri : 29/09/2019

Po
Jo

Petraq Balliu
Anetar
Nga : 12/12/2012

Deri : 11/12/2018

Po
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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

Jo

Albina Pinderi
Anetar
Nga : 29/09/2016
Po
Jo

24. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
25. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
Teit Gjini
25.1 Afati i emërimit
Nga : 26/06/2015
Piro Bare
26. Aksionarët
26.1 Numri i Aksioneve

26.2 Përqindja e pjesëmarrjes
27. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

Deri : 29/09/2019

Deri :

Me te drejte vote : 26850.0000
Pa te drejte vote :

100,00
Durres Durres DURRES Gjysëm - rimorkio trailer GLN me
targa ABR970
Durres Nikel RINAS Terminali i depozitimit dhe
shpërndarjes së karburantit të Avionëve JET A1, Aeroporti
"Nënë Tereza", TIA Rinas, Nr.Pasurie 201/10, Zona
Kadastrale 3183
Durres Durres DURRES Porto Romano, Mjeti me targë AA
682 MM
Durres Durres DURRES Mjeti me targë AA118SN
Durres Durres DURRES Porto Romano, Mjeti me targë AA
642 MM
Durres Durres DURRES Porto Romano, Çisterna me targë
ADR 998
Fier Golem GOLEM I MADH Zona Kadastrale 1789,
Numër pasurie 58/19
Durres Durres DURRES Porto Romano, Çisterna me targë
ADR 999
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Durres Durres DURRES Mjeti me targë AA117SN
Durres Durres DURRES Autobot nafte me targe AA377TJ
28. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Emri Tregtar: AV INTERNATIONAL GROUP
E-Mail: info@avgas.al
Telefon: 0692058951

29. Statusi:

Aktiv

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Aplikim per regjistrimin fillestar te shoqerise anonime
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Regjistrimi Fillestar: CN-303514-10-09

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
28/06/2010

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-412503-06-10
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:
eshte shtuar eksperti kontabel:
("Teit Gjini")
Nga data "05/06/2010"
eshte larguar eksperti kontabel:
("Nadire Hyseni")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

14/10/2010

Numri i ceshtjes: CN-452572-10-10
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Orledia Bare")
"08/10/2010"
Ne daten "08/10/2013"
eshte larguar administratori:
("Piro Bare")

Nga data

Lista e Dokumenteve:
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Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
02/02/2011

Numri i ceshtjes: CN-498920-02-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te keshllit administrativ, date
29.01.2011, mbi ndryshimin e kryetarit te keshillit administrativ.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Hysni Troplini")
ishte
("anetar")
u be
("kryetar")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Enkelejd Collaku")
Koment ishte
("Kryetar")
u be
("anetar")

, Koment
,

Lista e Dokumenteve:
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
03/05/2011

Numri i ceshtjes: CN-543714-04-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 22.04.2011 per miratimin e
pasqyrave financiare.Caktimin e ekspertit kontabel Teit Gjini per hartimin e relacionit per
rritjen e kapitalit te shoqerise.
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

04/07/2011

Numri i ceshtjes: CN-555590-05-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit dt. 26.05.2011 per miratimin e raportit te
ekspertit kontabel per zmadhim kapitali. Depozitimi i vendimit dt. 23.05.2011 per
ndryshim te anetarit te Keshillit Mbikqyres.
Vlera e Kapitalit ishte
"2.000.000,00"
u be
"68.948.051,00"
Numri i Aksioneve ishte
"100,00"
u be
"3.447,00"
Vlera e Aksionit ishte
"20.000,00"
u be
"20.002,34"
Capital_Paid_Value ishte
"500.000,00"
u be
"68.948.051,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Piro Bare")
("2.000.000,00")
u be
("68.948.051,15")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Piro Bare")

, Vlera e Kontributit ishte
, Numri i aksioneve ishte
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("100,00")

u be

("3.447,00")

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Besnik Malo")
Nga data "23/05/2011"
Ne daten "23/05/2014"
eshte larguar anetari:
("Enkelejd Collaku")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
25/07/2011

Numri i ceshtjes: CN-574611-07-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te aksionarit te vetem dt.15.07.2011, per
shtimin e objektit te veprimtarise se shoqerise.
Objekti ishte
("Tregtimi me pakice e shumice si dhe shperndarja e
naftes,benzines,gazit dhe nenprodukteve e derivateve te tyre. Ndertimi ,marrja me qera e
fabrikave,instalimeve,rafinerive,magazinave,depozitave etjer.per rafinerimin ,prodhimin
,perpunimin,depozitimin e naftes,benzines,gazit dhe nenprodukteve e derivateve te
tyre.Transportin e naftes,benzines,gazit dhe nenprodukteve e derivateve te tyre me te gjithe
mjetet e transportit detar,tokesor te gjitha kapaciteteve si dhe tregtimin e
makinerive,pajisjeve dhe njohurive ne kete fushe etjer.")
u be
("Tregtimi me
pakice e shumice si dhe shperndarja e naftes,benzines,gazit dhe nenprodukteve e
derivateve te tyre. Ndertimi ,marrja me qera e
fabrikave,instalimeve,rafinerive,magazinave,depozitave etjer.per rafinerimin
,prodhimin ,perpunimin,depozitimin e naftes,benzines,gazit dhe nenprodukteve e
derivateve te tyre.Transportin e naftes,benzines,gazit dhe nenprodukteve e derivateve
te tyre me te gjithe mjetet e transportit detar,tokesor te gjitha kapaciteteve si dhe
tregtimin e makinerive,pajisjeve dhe njohurive ne kete fushe etjer.Agjenci detare dhe
spedicionere,agjenci e transportit detar dhe tokesore,kombetar dhe
nderkombetar,gjithashtu dhe agjenci doganore.")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

21/12/2012

Numri i ceshtjes: CN-956053-12-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te aksionerit te vetem, date 12.12.2012
per riemerim te anetareve te Keshillit te Administrimit.
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Hysni Troplini")
, Nga
Data ishte
("20/10/2009")
u be
("12/12/2012")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Hysni Troplini")
,
Kohëzgjatja ishte
("20/10/2012")
u be
("12/12/2015")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Petraq Balliu")
, Nga Data
ishte
("20/10/2009")
u be
("12/12/2012")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Petraq Balliu")
,
Kohëzgjatja ishte
("20/10/2012")
u be
("12/12/2015")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
27/03/2013

Numri i ceshtjes: CN-049030-03-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te aksionerit te vetem, date 20.03.2013
ku eshte vendosur per riemerim te ekspertit kontabel Teit Gjini (Gjini Consulting sh.p.k)
me liçense profesionale Nr.68 per auditimin e pasqyrave financiare te shoqerise per vitin
ushtrimor 2012.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:
Kane ndryshuar te dhenat per ekspertin kontabel:
("Teit Gjini")
Data ishte
("05/06/2010")
u be
("20/03/2013")

, Nga

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
04/07/2013

Numri i ceshtjes: CN-142034-07-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit te aksionarit te vetem te shoqerise,Nr.2,
date 01.07.2013 ku eshte vendosur: Miratimi i Raportit te administratorit mbi aktivitetin
ekonomiko-financiar te shoqerise per vitin 2012 dhe perspektivat per vitin 2013. Miratimi i
Pasqyrave financiare dhe Bilancin e shoqerise per vitin 2012, i cili rezulton me nje fitim
neto prej 253.517.342 leke. Miratimi i Raportit te shoqereise audituese “Gjini Consulting
“shpk mbi Pasqyrat Financiare te vitit 2012.Mosshperndarja e fitimit per vitin 2012.Fitimi
i vitit ushtrimor 2012 do te sherbeje per zmadhimin e kapitalit te shoqerise si dhe per
rritjen e rezervave ligjore te shoqerise .Emerimi i shoqerise “Gjini Consulting” shpk ne
cilesine e Ekspertit Kontabel te Regjistruar per auditimin e pasqyrave financiare te
shoqerise per vitin 2013. Te zmadhoje kapitalin themeltar te shoqerise. Rritja e kapitalit
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themeltar te shoqerise te behet duke perdorur fitimet e vitit 2012.Te zmadhoje rezervat
ligjore te shoqerise ne masen 12.465.393 leke.Rritja e rezervave ligjore do te behet duke
perdorur pjesen e mbetur te fitimeve te vitit 2012.Emerimi i shoqerise “Gjini Consulting”
shpk ne cilesine e Ekspertit Konatbel te Regjistruar per pergatitjen e raportit te zmadhimit
te kapitalit te shoqerise.
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
19/07/2013

Numri i ceshtjes: CN-153914-07-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të asamblesë së përgjithëshme të
aksionereve, datë 17.07.2013 ku është vendosur miratimi i raportit mbi zmadhimin e
kapitalit dhe miratimi i zmadhimit të kapitalit themeltar. Depozitim i raportit të ekspertit
kontabël, datë Korrik.2013. Vlera e aksioneve nuk ndryshon, Numri i tyre bëhet 15.500,
Vlera e Kapitalit ishte
"68.948.051,00"
u be
"310.000.000,00"
Numri i Aksioneve ishte
"3.447,00"
u be
"15.500,00"
Vlera e Aksionit ishte
"20.002,34"
u be
"20.000,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Piro Bare")
("68.948.051,15")
u be
("310.000.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Piro Bare")
("3.447,00")
u be
("15.500,00")

, Vlera e Kontributit ishte
, Numri i aksioneve ishte

Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
27/09/2013

Numri i ceshtjes: CN-202890-09-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit, date 25.09.2013, ku eshte vendosur
riemerim i administratorit.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Orledia Bare")
Kohëzgjatja ishte
("08/10/2013")
u be
("25/09/2016")
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Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
16/01/2014

Numri i ceshtjes: CN-319401-01-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi I Kontrates se Pengut mbi kuotat e pjesmarrjes ne
shoqeri, Nr.90 Kol, Nr.35/3 Rep date 13.01.2014.
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

23/07/2014

Numri i ceshtjes: CN-567252-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Raport Auditimi
Bilanci Kontabël
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Dokumenti i autorizimit

03/11/2014

Numri i ceshtjes: CN-698656-11-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit te aksionarit te vetem date 03.11.2014,
ku eshte vendosur:1) largimi i z.Hysni Troplini nga detyra si anetar i Keshillit te
Administrimit dhe emerimi i z.Erim Metalla ne detyren si anetar i Keshillit te
Administrimit per nje periudhe kohore prej tre vjetesh;2) riemerimi i z.Besnik Malo ne
detyren si anetar i Keshillit te Administrimit per nje periudhe kohore prej tre vjetesh.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Erim Metalla")
Nga data "03/11/2014"
Ne daten "03/11/2017"
eshte larguar anetari:
("Hysni Troplini")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Besnik Malo")
, Nga Data
ishte
("23/05/2011")
u be
("03/11/2014")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Besnik Malo")
,
Kohëzgjatja ishte
("23/05/2014")
u be
("03/11/2017")
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Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
01/12/2014

Numri i ceshtjes: CN-736624-11-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i kontrates se pengut mbi kuotat e pjesemarrjes ne
shoqeri Nr.2485 Rep. Nr.1382/4, date 25.11.2014 lidhur midis pengdhenesit/ kredidhenes
Raiffeisen Bank sh.a. dhe kredimarresit shoqeria "A & V-Gas" sh.a. dhe pengdhenesit
z.Piro Bare dhe pranuesit te kontrates se pengut zj.Orledia Bare.
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

07/01/2015

Numri i ceshtjes: CN-784933-01-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Dorezim i bilancit te vitit 2012
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

09/01/2015

Numri i ceshtjes: CN-788839-01-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i procures se pergjithshme Nr.20. Rep. Nr.09/8
Kol. Date 07.01.2015 ku perfaqesuesja ligjore e shoqerise “A&G- GAS” sh.a Zj.Orledia
Bare emeron si perfaqesues te pergjithshem Z.Fredi Gjergji ku u jep keteij te fundit te
drejte dhe kopetence te plote qe te perfaqesoje shoqerine “A&G- GAS” sh.a , te kryejte te
gjitha veprimet e nevojshme administrative dhe finaciare duke e perfaqesuar shoqerine
prane institucioneve shqiptare , private dhe shteterore per te gjitha llojet e ceshtjeve apo
problemeve qe mund te lindin per shoqeriene “A&G- GAS” sh.a. Te perfaqesoje ne te
gjitha bankat e nivelit te dyte qe operojne ne shqiperi. Te perfaqesoje shoqerine prane
zyrave noteriale per te lidhur me te trete ne emer te shoqerise.
Lista e Dokumenteve:

24/03/2015

Numri i ceshtjes: CN-956098-03-15
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Arsyet e hapjes se ceshtjes: Saktësim i Kodit Ekonomik (NVE)
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
29/06/2015

Numri i ceshtjes: CN-120241-06-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: depozitim bilanci viti 2011.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël

23/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-161098-07-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit Nr.1, date 26.06.2015, ku eshte
vendosur: 1) miratimi i raportit te administratorit mbi aktivitetin ekonomiko-financiar te
shoqersie per vitin 2014 dhe perspektivat per vitin 2015;2) miratimi i pasqyrave financiare
per vitin 2015;3) caktimi i rezultatit;4) zmadhimi i kapitalit te shoqerise me shumen
60.000.000 leke duke perdorur fitimet e vitit ushtrimor te mbyllur me 31.12.2014 dhe me
shumen 167.000.000 leke duke perdorur rezervat e tjera;5) emerimi i shoqerise Mazars
shpk te perfaqesuar nga z.Teit Gjini ne cilesine e ekspertit kontabel;6) shoqeria Mazars
shpk perfaqesuar nga z.Teit Gjni emerohet si ekpert per auditimin e pasqyrave financiare
qe te mbyllen me 31.12.2015.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:
Kane ndryshuar te dhenat per ekspertin kontabel:
("Teit Gjini")
Data ishte
("20/03/2013")
u be
("26/06/2015")

, Nga

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
31/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-181916-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin 2014.
Lista e Dokumenteve:
11

Raport Auditimi
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
14/09/2015

Numri i ceshtjes: CN-270086-09-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit date 07.09.2015, te asamblese se
aksionareve te shoqerise, ku eshte vendosur: Te miratojne Raportin e Ekspertit Kontabel te
Regjistruar Z.Teit Gjini per zmadhimin e kapitalit themeltar te shoqerise, nga fitimet e vitit
ushtrimor dhe nga rezervat e tjera te shoqerise. Te miratoje ndryshimet e nenit 5 te statutit
te shoqerise. Depozitim i Raportit te Ekspertit per zmadhimin e kapitalit themeltar, date,
04.09.2015.
Vlera e Kapitalit ishte
"310.000.000,00"
u be
"537.000.000,00"
Numri i Aksioneve ishte
"15.500,00"
u be
"26.850,00"
Capital_Paid_Value ishte
"68.948.051,00"
u be
"537.000.000,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Piro Bare")
("310.000.000,00")
u be
("537.000.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Piro Bare")
("15.500,00")
u be
("26.850,00")

, Vlera e Kontributit ishte
, Numri i aksioneve ishte

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
10/12/2015

Numri i ceshtjes: CN-450814-12-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, nr.47, datë 09.12.2015, ku është
vendosur: Shtim objekti.
Objekti ishte
("Tregtimi me pakice e shumice si dhe shperndarja e
naftes,benzines,gazit dhe nenprodukteve e derivateve te tyre. Ndertimi ,marrja me qera e
fabrikave,instalimeve,rafinerive,magazinave,depozitave etjer.per rafinerimin ,prodhimin
,perpunimin,depozitimin e naftes,benzines,gazit dhe nenprodukteve e derivateve te
tyre.Transportin e naftes,benzines,gazit dhe nenprodukteve e derivateve te tyre me te gjithe
mjetet e transportit detar,tokesor te gjitha kapaciteteve si dhe tregtimin e
makinerive,pajisjeve dhe njohurive ne kete fushe etjer.Agjenci detare dhe
spedicionere,agjenci e transportit detar dhe tokesore,kombetar dhe
nderkombetar,gjithashtu dhe agjenci doganore.")
u be
("Tregtimi me pakicë
e shumicë si dhe shpërndarja e naftës, benzinës, gazit dhe nënprodukteve e derivateve
të tyre. Ndërtimi , marrja me qera e fabrikave, instalimeve, rafinerive, magazinave,
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depozitave, etjer. Për rafinerimin, prodhimin, përpunimin, depozitimin e naftës,
benzinës, gazit dhe nënprodukteve e derivateve të tyre. Transportin e naftës,
benzinës, gazit dhe nënprodukteve e derivateve të tyre me të gjithë mjetet e
transportit detar, tokësor të gjitha kapaciteteve si dhe tregtimin e makinerive,
pajisjeve dhe njohurive në këtë fushë, etjer. Agjenci detare dhe spedicionere, agjenci
e transportit detar dhe tokësore, kombëtar dhe ndërkombëtar, gjithashtu dhe agjenci
doganore. Ndërtim, montim, vënie në funksion dhe shfrytëzim të impiantit të
përpunimit (përzierësit) “bleding” të gazit të lëngëzuar të naftës. Përpunimi i
produkteve të GLN-së dhe përfitimi i një produkti të përzier “GLN Mix”. Depozitimi
dhe tregtimi i produktit të përpunuar “GLN Mix”. Përpunimi i nënprodukteve të
naftës.")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
14/12/2015

Numri i ceshtjes: CN-454915-12-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te aksionerit te vetem, date 11.12.2015
ku eshte vendosur : Riemerimin e anetarit te Keshillit te Administrimit te shoqerise Petraq
Balliu.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Petraq Balliu")
,
Kohëzgjatja ishte
("12/12/2015")
u be
("11/12/2018")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

14/01/2016

Numri i ceshtjes: CN-499899-01-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Deklaratës Noteriale, Nr. 67 Kol., Nr.24 Kol, datë
08.01.2016, me anë të cilës deklaruesi Raiffeisen Bank sh.a. heq dorë nga pengu mbi
kuotat, pasi detyrimet e shoqërisë "A & V-Gas" sh.a., janë mbyllur.
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

13

14/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-818878-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Dorezim i bilancit per vitin 2010
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Raporte administrimi (nëse ka)
Bilanci Kontabël

26/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-843939-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2015.
Lista e Dokumenteve:
Raport Auditimi
Dokumenti i autorizimit
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues

28/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-848121-07-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te administratorit, date 26.07.2016 ku
eshte vendosur : Hapja e disa adresave dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Durres;
DURRES;
Durres;
Porto Romano, Çisterna me targë ADR 999;
"
eshte Shtuar Adresa: "Durres;
DURRES;
Durres;
Porto Romano, Çisterna me targë ADR 998;
"
eshte Shtuar Adresa: "Durres;
DURRES;
Durres;
Porto Romano, Mjeti me targë AA 682 MM;
"
eshte Shtuar Adresa: "Durres;
DURRES;
Durres;
Porto Romano, Mjeti me targë AA 462 MM;
"

;

DURRES;

;

DURRES;

;

DURRES;

;

DURRES;

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
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01/08/2016

Numri i ceshtjes: CN-856130-07-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit date 29.07.2016, ku eshte vendosur:
Hapja e adreses dytesore. Mbyllja e adreses dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Durres;
DURRES;
Durres;
;
Porto Romano, Mjeti me targë AA 642 MM;
"
eshte Hequr Adresa: "Durres;
DURRES;
Durres;
;
Porto Romano, Mjeti me targë AA 462 MM;
"

DURRES;
DURRES;

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
10/08/2016

Numri i ceshtjes: CN-874883-08-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim bilanci viti 2009

24/08/2016

Numri i ceshtjes: CN-893923-08-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i prokures se posaçme Nr. Rep Nr.225 Kol., date
22.02.2011, per emerimin si perfaqesues te posaçem te z. Piro Bare me kompetenca sipas
aktit te depozituar.
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

27/09/2016

Numri i ceshtjes: CN-947566-09-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit Nr.4, date 23.09.2016, ku eshte
vendosur: Riemerimi i perfaqesuesit ligjore te shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Orledia Bare")
Kohëzgjatja ishte
("25/09/2016")
u be
("23/09/2019")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
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30/09/2016

Numri i ceshtjes: CN-956540-09-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit te aksionarit te vetem date 29.09.2016,
ku eshte vendosur:1) Largimi i z. Erim Metalla nga detyra si anetar i Keshillit te
Administrimit dhe emerimi i z. Emilian Gjepali ne detyren si anetar i Keshillit te
Administrimit per nje periudhe kohore prej tre vjetesh; 2)Largimi i z. Besnik Malo nga
detyra si anetar i Keshillit te Administrimit dhe emerimi i zj. Albina Pinderi ne detyren si
anetar i Keshillit te Administrimit per nje periudhe kohore prej tre vjetesh.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Albina Pinderi")
Nga data "29/09/2016"
Ne daten "29/09/2019"
eshte shtuar anetari:
("Emilian Gjepali")
Nga data "29/09/2016"
Ne daten "29/09/2019"
eshte larguar anetari:
("Besnik Malo")
eshte larguar anetari:
("Erim Metalla")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

02/03/2017

Numri i ceshtjes: CN-179254-03-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit Nr.1, date 28.02.2017, ku eshte vendosur
shtimi i objektit te veprimtarise se shoqerise.
Objekti ishte
("Tregtimi me pakicë e shumicë si dhe shpërndarja e naftës, benzinës,
gazit dhe nënprodukteve e derivateve të tyre. Ndërtimi , marrja me qera e fabrikave,
instalimeve, rafinerive, magazinave, depozitave, etjer. Për rafinerimin, prodhimin,
përpunimin, depozitimin e naftës, benzinës, gazit dhe nënprodukteve e derivateve të tyre.
Transportin e naftës, benzinës, gazit dhe nënprodukteve e derivateve të tyre me të gjithë
mjetet e transportit detar, tokësor të gjitha kapaciteteve si dhe tregtimin e makinerive,
pajisjeve dhe njohurive në këtë fushë, etjer. Agjenci detare dhe spedicionere, agjenci e
transportit detar dhe tokësore, kombëtar dhe ndërkombëtar, gjithashtu dhe agjenci
doganore. Ndërtim, montim, vënie në funksion dhe shfrytëzim të impiantit të përpunimit
(përzierësit) “bleding” të gazit të lëngëzuar të naftës. Përpunimi i produkteve të GLN-së
dhe përfitimi i një produkti të përzier “GLN Mix”. Depozitimi dhe tregtimi i produktit të
përpunuar “GLN Mix”. Përpunimi i nënprodukteve të naftës.")
u be
("Tregtimi me pakicë e shumicë si dhe shpërndarja e naftës, benzinës, gazit dhe
nënprodukteve e derivateve të tyre. Ndërtimi , marrja me qera e fabrikave,
instalimeve, rafinerive, magazinave, depozitave, etjer. Për rafinerimin, prodhimin,
përpunimin, depozitimin e naftës, benzinës, gazit dhe nënprodukteve e derivateve të
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tyre. Transportin e naftës, benzinës, gazit dhe nënprodukteve e derivateve të tyre me
të gjithë mjetet e transportit detar, tokësor të gjitha kapaciteteve si dhe tregtimin e
makinerive, pajisjeve dhe njohurive në këtë fushë, etjer. Agjenci detare dhe
spedicionere, agjenci e transportit detar dhe tokësore, kombëtar dhe ndërkombëtar,
gjithashtu dhe agjenci doganore. Ndërtim, montim, vënie në funksion dhe shfrytëzim
të impiantit të përpunimit (përzierësit) “bleding” të gazit të lëngëzuar të naftës.
Përpunimi i produkteve të GLN-së dhe përfitimi i një produkti të përzier “GLN
Mix”. Depozitimi dhe tregtimi i produktit të përpunuar “GLN Mix”. Përpunimi i
nënprodukteve të naftës. Tregtimi me shumicë i naftës bruto dhe nënproduktet e saj.
Tregtimi me shumicë i naftës, benzinës, solarit, mazutit, vajgur avionësh, etj.")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
20/03/2017

Numri i ceshtjes: CN-203663-03-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 17.03.2017 per hapjen e nje adrese
dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Fier;
LUSHNJE;
;
Golem;
MADH;
Zona Kadastrale 1789, Numër pasurie 58/19;

GOLEM I
"

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
20/04/2017

Numri i ceshtjes: CN-242569-04-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Marreveshjes se Barreve Siguruese mbi aksionet
e shoqerise A&V-GAS, Nr.1911 Rep. Nr.649/3, date 29.03.2017, lidhur midis
Barremarresit:Banka e Bashkuar e Shqiperise sh.a. dhe barredhenesit:shoqeria AV GAS
Distribution sh.a., shoqeria "A & V-Gas" sh.a., Piro Bare, Orledia Bare.
Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Dokumenti i autorizimit

03/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-355098-06-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
17

FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Pasqyrave Financiare 2016.
Lista e Dokumenteve:
Raport Auditimi
Dokumenti i autorizimit
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
06/11/2017

Numri i ceshtjes: CN-542111-11-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te administratores date 01.11.2017 per
hapje te dy adresave dytesore dhe vendimit te aksionarit te vetem Nr. 2 date 01.11.2017 per
shtimin e objektit te veprimtarise.
Objekti ishte
("Tregtimi me pakicë e shumicë si dhe shpërndarja e naftës, benzinës,
gazit dhe nënprodukteve e derivateve të tyre. Ndërtimi , marrja me qera e fabrikave,
instalimeve, rafinerive, magazinave, depozitave, etjer. Për rafinerimin, prodhimin,
përpunimin, depozitimin e naftës, benzinës, gazit dhe nënprodukteve e derivateve të tyre.
Transportin e naftës, benzinës, gazit dhe nënprodukteve e derivateve të tyre me të gjithë
mjetet e transportit detar, tokësor të gjitha kapaciteteve si dhe tregtimin e makinerive,
pajisjeve dhe njohurive në këtë fushë, etjer. Agjenci detare dhe spedicionere, agjenci e
transportit detar dhe tokësore, kombëtar dhe ndërkombëtar, gjithashtu dhe agjenci
doganore. Ndërtim, montim, vënie në funksion dhe shfrytëzim të impiantit të përpunimit
(përzierësit) “bleding” të gazit të lëngëzuar të naftës. Përpunimi i produkteve të GLN-së
dhe përfitimi i një produkti të përzier “GLN Mix”. Depozitimi dhe tregtimi i produktit të
përpunuar “GLN Mix”. Përpunimi i nënprodukteve të naftës. Tregtimi me shumicë i naftës
bruto dhe nënproduktet e saj. Tregtimi me shumicë i naftës, benzinës, solarit, mazutit,
vajgur avionësh, etj.")
u be
("Tregtimi me pakicë e shumicë si dhe
shpërndarja e naftës, benzinës, gazit dhe nënprodukteve e derivateve të tyre.
Ndërtimi , marrja me qera e fabrikave, instalimeve, rafinerive, magazinave,
depozitave, etjer. Për rafinerimin, prodhimin, përpunimin, depozitimin e naftës,
benzinës, gazit dhe nënprodukteve e derivateve të tyre. Transportin e naftës,
benzinës, gazit dhe nënprodukteve e derivateve të tyre me të gjithë mjetet e
transportit detar, tokësor të gjitha kapaciteteve si dhe tregtimin e makinerive,
pajisjeve dhe njohurive në këtë fushë, etjer. Agjenci detare dhe spedicionere, agjenci
e transportit detar dhe tokësore, kombëtar dhe ndërkombëtar, gjithashtu dhe agjenci
doganore. Ndërtim, montim, vënie në funksion dhe shfrytëzim të impiantit të
përpunimit (përzierësit) “bleding” të gazit të lëngëzuar të naftës. Përpunimi i
produkteve të GLN-së dhe përfitimi i një produkti të përzier “GLN Mix”. Depozitimi
dhe tregtimi i produktit të përpunuar “GLN Mix”. Përpunimi i nënprodukteve të
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naftës. Tregtimi me shumicë i naftës bruto dhe nënproduktet e saj. Tregtimi me
shumicë i naftës, benzinës, solarit, mazutit, vajgur avionësh, etj. Transportin
kombëtar dhe ndërkombëtar të naftës, benzinës, gazit dhe të nënprodukteve apo
derivateve të tyre me të gjitha mjetet e transportit detar dhe tokësor. ")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Durres;
DURRES;
Durres;
;
Mjeti me targë AA117SN;
"
eshte Shtuar Adresa: "Durres;
DURRES;
Durres;
;
Mjeti me targë AA118SN;
"

DURRES;
DURRES;

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
19/02/2018

Numri i ceshtjes: CN-673092-02-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses se administratorit te shoqerise me nr. 21,
date 16.02.2018, ku eshte vendosur hapja e dy adresave dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Durres;
DURRES;
Durres;
;
Autobot nafte me targe AA377TJ;
"
eshte Shtuar Adresa: "Durres;
DURRES;
Durres;
;
Gjysëm - rimorkio trailer GLN me targa ABR970;
"

DURRES;
DURRES;

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
30/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-888316-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare 2017.
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Raport Auditimi
Dokumenti i autorizimit
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08/10/2018

Numri i ceshtjes: CN-964952-10-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses se administratorit te shoqerise date
05.10.2018, per te hapur adrese dytesore.
E-Mail ishte
("")
u be
("info@avgas.al")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Durres;
KRUJE;
;
Nikel;
RINAS;
Terminali i depozitimit dhe shpërndarjes së karburantit të Avionëve JET A1,
Aeroporti "Nënë Tereza", TIA Rinas, Nr.Pasurie 201/10, Zona Kadastrale 3183;
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

15/10/2018

Numri i ceshtjes: CN-972044-10-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te aksionarit Nr. 8 date 12.10.2018 per
ndryshimin e emrit te subjektit dhe emrit tregtar.
Emri i subjektit ishte
("A&V-GAS")
u be
("AV INTERNATIONAL
GROUP")
Emri Tregtar ishte
("A&V-GAS")
u be
("AV INTERNATIONAL
GROUP")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

Datë

:27/10/2018
__________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)
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