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QENDRAQ;, 
E TIZNESr

Nr m. 

Unë, Dorian Zazani, me detyrën e Përmbaruesit Gjyqesor Privat, në referim td Urdhërit td Ekzekutimit nr. aiciT3ii4 
dt. 24.04.2018, lëshuar prej Gjykates së Rrethit Gjyqesor Tiranë, kam vend në ekzekutim këtë urdhër duke 
regjistruar prane kësaj zyre dosjen me: 
Kreditor: Shoqeria" Gent Alba" sh.p.k 
Debitor: Shoqeria" Integrated Technology Services" sh.p.k me NUIS L02302032C; 
Objekt: Detyrim monetar; 
Pasi filiova procesin e ekzekutimit të detyrueshem, duke i derguar debitorit lajmërimin ( në referim td neneve 517 
dhe 518 td K. Pr. Civile ) per td ekzekutuar vullnetarisht detyrimin që pCrmban urdhri i ekzekutimit i lartpërmendur, 

KONSTATOJ se: 

Debitori ka marrë njoftimin e lajmërimit per ekzekutimin vulinetar dhe nuk i është pergjigjur respektimit td afatit 
dhe kërkesave td këtij Iajmërimi. Ne këto kushte, në referim td nenit 527 td K. Pr. Civile duhet te filloj ekzekutimin 
e detyrueshëm, duke vend sekuestro mbi kreditë e debitorit në masCn që dote jetë e nevojshme per plotesimin e 
detyrimit. 
Per sa me sipër, në referim të neneve 519 dhe 527 te K. Pr. Civile, 

URDHEROJ: 

Vendosjen e sekuestros konservative mbi kuotat e debitorit: 

a) "integrated Technology Services" sh.p.k me NUIS L02302032C. 
b) Qendra e Kombëtare e biznesit, td beje verifikimin dhe bUokimin e kuatave td debitorit Integrated Technology 
Services me administrator Z. Kiodian Zoto si dhe td drejtat që rrjedhin nga zotërimi i ketyre kuotave duke ndaivar 
tjetërsimin ose disponimin e lyre dhe moskryerjen e asnjë lIoj veprimi tjeter i ciii mund td ndryshoje te dhënat e 
regj istrit tregtar. 
c) Dokumentacioni do të qendroje I bilokuar den ne nje urdhër te dyte nga anajone. 

d) Per veprimet tuaja me informoni brenda afateve ligjore. 

Personat qe behen pengese per zbatimin dhe realizimin e ket/ urdhCri, do lë pergjigf en sipas dispozitave qe 
parashikon Kodi i Procedures Civile dhe Kodi Penal i RepublikCs se Shqiperise 
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Adresa: Durres, L. Nr 2, Rr. A. Goga, Godina Vila Verde. k3 

Cel: 067 258 6883 

E-mail:donanzazani. jyahoo.com  

URDHER 
PER VENIEN E SEKIJESTROS KONSERVATIVE 

Drejtuar: Qendres Kombetare tC Biznesit 


