EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË
DHËNAT E SUBJEKTIT “PËR DEGËT OSE ZYRAT E
PËRFAQËSIMIT TË SHOQËRIVE TË HUAJA”
GJENDJA E REGJISTRIMIT FILLESTAR
1. Numri unik i identifikimit të subjektit K91727010A
(NUIS)
2. Data e Regjistrimit
27/05/2009
3. Emri i Subjektit
EUROKOS HOLDING SH.P.K. DEGA NE SHQIPERI
4. Forma ligjore
Dege e shoqërisë së huaj
5. Kohëzgjatja
Nga: 25/05/2009
Deri:
6. Fusha e veprimtarisë (nëse është e Ndertim i ulet dhe i larte, ndertim komplet i objekteve
përcaktuar)
ndertimore, i autostradave, rrugeve, vepra arti, ura,
aeroporteve, objekteve sportive, punime komunale,
sherbime, ndertime hidroteknike, kanalizime, ujesjellesa,
germimet dhe sondazhet, ndertimin e linjave te tensionit te
larte dhe te ulet, vepra social kulturore, pallate etj.
Projektime ne fushen e ndertimit. Rikonstruksione objektesh.
Prodhimin dhe tregtimin e materialeve te ndertimit, inerte,
beton, asfalt. Import dhe eksport me pakice dhe shumice te
mallrave ushqimore, industriale, bujqesore e blegtorale.
Tregtim me pakice karburantesh dhe te vajrave lubrifikant te
te gjitha llojeve. Administrim dhe mirembajtje e ndertesave
te banimit. Sherbime transporti mallrash brenda dhe
jashte(nderkombetar) vendit, etj.
7. Zyra Qendrore e Degës/Zyrës së Tirane Tirane TIRANE Njesia Bashkiake Nr.9, Bulevardi
Përfaqësimit në Shqipëri.
Zogu i I, Godina Nr.2, Ap.7, Shk.1, kati 3
8. Përfaqësuesi/it ligjor i Degës/Zyrës së Ismet Rexhaj
përfaqësimit
8.1 Afati i emërimit
Nga: 24/02/2014
Deri:
9. Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
10. Vende të tjera të ushtrimit të Berat Berat BERAT Rikonstruksion dhe zgjerim i rruges
aktivitetit:
''Muzak Topia''- segmenti nga rrethrotullimi te ish rezervat e
shtetit deri tek lapidari ne kala, Berat, ambjent i hapur
Tirane Berxull Berxull Njesia Administrative Berxull,
Magazine + Ekspozitor + Zyra, 2 kate, me pasurine me
nr.1114/2, ZK 1167, Bashkia Vore
Shkoder Shkoder SHKODER Ndertim Rruga Bypass-i
perendimor Shkoder Loti I, Shkoder, ambjent i hapur
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Vlore Vlore VLORE Rehabilitimi i Rruges Vlore - Orikum
(10.6 km), ambjent i hapur
Vlore Sarande SARANDE Ndërtimi, asfaltimi+rrjeti
inxhinierik i rruges nr.1, Lëkures Sarande Lot 1+2, Ambjent
i hapur.
11. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Emri Tregëtar: EUROKOS HOLDING SH.P.K. DEGA NE
SHQIPERI
E-Mail: infoal@eurokos.net
Telefon: 0682020321
Të Tjera: Kapitali i shoqerise meme eshte 100 000
(njeqindmije ) euro

12. Statusi:

Aktiv

13. Të dhënat e shoqërisë së huaj
14. Emri i shoqërisë

N.T.P.Eurokos

15. Forma ligjore
16. Kapitali
17. Data e themelimit
18. Selia
19. Kohëzgjatja

SH.P.K
100.000,00
27/09/2002
Nga:

Deri:

20. Përfaqësuesi/it ligjor i shoqërisë së Ylber Shamolli
huaj
20.1 Afati i emërimit
Nga: 20/11/2007
Deri:
21. Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Dokumente qe vertetojne gjendjen aktuale te shoqerise dhe faktin nese eshte ne proces likuidimi
apo falimentimi
Dokumentacioni qe verteton regjistrimin e shoqerise (certifikata e regjistrimit ose dokumente te
ngjashme)
Vendimi i organit kompetent te shoqerise se huaj per hapjen e deges apo zyres se perfaqesimit ne
Shqiperi
Dokumenti i autorizimit
Regjistrimi Fillestar: CN-256453-05-09

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
25/02/2014

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-372156-02-14
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Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 24.02.2014 ku eshte vendosur :
Shkarkimin e administratorit te Deges ne Shqiperi Z.Ismet Shamolli dhe emerimin e
administratorit Z.Ismet Rexhaj.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Ismet Rexhaj")
"24/02/2014"
eshte larguar administratori:
("Ismet Shamolli")

Nga data

Lista e Dokumenteve:
Vendimi i organit kompetent te shoqerise se huaj per hapjen e deges apo zyres se
perfaqesimit ne Shqiperi
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
25/06/2014

Numri i ceshtjes: CN-522223-06-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 23.06.2014, per hapjen e adreses
dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Kukes;
Kukes;
Kukes;
;
KUKES;
Ura
gjashte metroshe, Uzine, Kukes, per zbatimin e kontrates me FSHZH Reconstruction
of road Kukes-Shishtavec, Loti II, Kukesi Region, CWC/ICB/2013/WL-rec 54-1;
"
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendimi i organit kompetent te shoqerise se huaj per hapjen e deges apo zyres se
perfaqesimit ne Shqiperi

31/07/2014

Numri i ceshtjes: CN-588769-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Raport Auditimi
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve

26/11/2014

Numri i ceshtjes: CN-732055-11-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi vendimit date 24.11.2014 te asamblese se ortakeve
ku eshte vendosur shtimi i objektit te aktivitetit.
Objekti ishte
("Aktivitet ne fushen e ndertimit etj")
u be
("Aktivitet ne
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fushen e ndertimit etj.Transport mallrash brenda dhe jashte (nderkombetar)
vendit.")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
10/01/2015

Numri i ceshtjes: CN-791928-01-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Mandati i Pageses
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

17/02/2015

Numri i ceshtjes: CN-859960-02-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit dt.09.02.2015, per ndryshimin e selise,
ndryshimin e nr. te kontaktit.
Telefon ishte
("0682082708")
u be
("0682020321")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia Bashkiake Nr.9, Bulevardi Zogu i I, Godina Nr.2, Ap.7, Shk.1, kati 3;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Bulevardi Zogu i Pare, Qendra e Biznesit Tirana, Kati 11 tek Stacioni i Trenit;
"
Lista e Dokumenteve:
Vendimi i organit kompetent te shoqerise se huaj per hapjen e deges apo zyres se
perfaqesimit ne Shqiperi

11/06/2015

Numri i ceshtjes: CN-090386-06-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: U depozitua bilanci I vitit 2011
Lista e Dokumenteve:
Akti i Pageses e kundravajtjes administrative (nëse ka)
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Bilanci Kontabël

30/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-178327-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
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FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin 2014.
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Raport Auditimi
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
30/06/2016

Numri i ceshtjes: CN-782482-06-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

19/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-827362-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare te vitit 2015.
Lista e Dokumenteve:
Raport Auditimi
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)

29/08/2016

Numri i ceshtjes: CN-901943-08-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)

30/09/2016

Numri i ceshtjes: CN-956844-09-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asambles se shoqerise, date:
29.09.2016, ne te cilin eshte vendosur: Ndryshimi i objektit te aktivitetit.
Objekti ishte
("Aktivitet ne fushen e ndertimit etj.Transport mallrash brenda dhe
jashte (nderkombetar) vendit.")
u be
("Ndertim i ulet dhe i larte, ndertim
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komplet i objekteve ndertimore, i autostradave, rrugeve, vepra arti, ura, aeroporteve,
objekteve sportive, punime komunale, sherbime, ndertime hidroteknike, kanalizime,
ujesjellesa, germimet dhe sondazhet, ndertimin e linjave te tensionit te larte dhe te
ulet, vepra social kulturore, pallate etj. Projektime ne fushen e ndertimit.
Rikonstruksione objektesh. Prodhimin dhe tregtimin e materialeve te ndertimit,
inerte, beton, asfalt. Import dhe eksport me pakice dhe shumice te mallrave
ushqimore, industriale, bujqesore e blegtorale. Tregtim me pakice karburantesh dhe
te vajrave lubrifikant te te gjitha llojeve. Administrim dhe mirembajtje e ndertesave
te banimit. Sherbime transporti mallrash brenda dhe jashte(nderkombetar) vendit,
etj.")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
07/03/2017

Numri i ceshtjes: CN-186899-03-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Kerkeses date 06.03.2017, ku eshte kerkuar:
Hapja e adreses dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Vlore;
VLORE;
Vlore;
;
VLORE;
Ndertimi i Rruges Vlora Bypass-Peshkopi-Gjorm, Nr.kontrate CWC/ICB/2016/1,
Vlore, Ambient i hapur;
"
Lista e Dokumenteve:
Vendimi i organit kompetent te shoqerise se huaj per hapjen e deges apo zyres se
perfaqesimit ne Shqiperi
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

01/08/2017

Numri i ceshtjes: CN-411684-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim Bilanci 2016
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Raport Auditimi
Bilanci Kontabël
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
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)
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Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
28/09/2017

Numri i ceshtjes: CN-484729-09-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Kerkesave date 26.09.2017, ku eshte kerkuar:
Hapja e adresave dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Shkoder;
SHKODER;
;
Velipoje;
VELIPOJE;
Rikonstruksion i Rruges se Velipojes segmenti Harku i Berdices Baks Loti 2, Berdice, ambjent i hapur;
"
eshte Shtuar Adresa: "Shkoder;
SHKODER;
Shkoder;
;
SHKODER;
Ndertim Rruga Bypass-i perendimor Shkoder Loti I, Shkoder,
ambjent i hapur;
"
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
Vendimi i organit kompetent te shoqerise se huaj per hapjen e deges apo zyres se
perfaqesimit ne Shqiperi

26/01/2018

Numri i ceshtjes: CN-644087-01-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Kërkesës, datë 25.01.2018, ku është
kërkuar:Mbyllja e adresës dytësore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Kukes;
Kukes;
Kukes;
;
KUKES;
Ura
gjashte metroshe, Uzine, Kukes, per zbatimin e kontrates me FSHZH Reconstruction of
road Kukes-Shishtavec, Loti II, Kukesi Region, CWC/ICB/2013/WL-rec 54-1;
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

25/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-877245-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin 2017.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Raport Auditimi
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
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Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Bilanci Kontabël
26/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-882728-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim Bilanci te vitit 2017
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Raport Auditimi
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve

23/11/2018

Numri i ceshtjes: CN-017794-11-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit datë 20.11.2018 për ndryshimin e emrit
të Degës së shoqërisë së huaj.
Emri i subjektit ishte
("N.T.P. Eurokos-Dega ne Shqiperi")
u be
("EUROKOS HOLDING SH.P.K. DEGA NE SHQIPERI")
Emri Tregtar ishte
("N.T.P. Eurokos-Dega ne Shqiperi")
u be
("EUROKOS HOLDING SH.P.K. DEGA NE SHQIPERI")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme

06/09/2019

Numri i ceshtjes: CN-253850-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare të vitit 2018.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e performancës (pasqyra e t� ardhurave dhe t� shpenzimeve) sipas funksionit (1)
(2).xlsx
RAPORTI 2018.pdf
SHENIME SHPJEGUESE.pdf
Pasqyra e flukseve t� mjeteve monetare Indirekte (2).xlsx
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VENDIM EUROKOS.pdf
Pasqyra e ndryshimeve n� kapitalet e veta (1).xlsx
Pasqyra e pozicionit financiar (11).xlsx
03/09/2019

Numri i ceshtjes: CN-323665-09-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr. 9152 Prot datë 29.08.2019, te
Drejtorisë të Përgjithshme të Tatimeve, ku është urdhëruar: Te mos lejoje tjetersimin mbi
pasurine dhe te drejtat pasurore per subjektin " EUROKOS HOLDING SH.P.K. DEGA
NE SHQIPERI " me NUIS (NIPT) K91727010A deri ne shlyerjen e plote te detyrimeve
tatimore.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

17/12/2019

Numri i ceshtjes: CN-430410-12-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr. 9152/1 Prot datë 06.12.2019, te
Drejtorisë të Përgjithshme të Tatimeve, ku është urdhëruar: Ju lutemi beni te mundur
lirimin nga masa e sigurimit te detyrimit tatimor te tatimpaguesit "EUROKOS HOLDING
SH.P.K. DEGA NE SHQIPERI" me NUIS (NIPT) K91727010A pasi ka shlyer te gjitha
detyrimet tatimore.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

20/12/2019

Numri i ceshtjes: CN-435097-12-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Kërkesës date 13.12.2019, per mbylljen e dy
adresave dytësore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Vlore;
VLORE;
Vlore;
;
VLORE;
Ndertimi i
Rruges Vlora Bypass-Peshkopi-Gjorm, Nr.kontrate CWC/ICB/2016/1, Vlore, Ambient i
hapur;
"
eshte Hequr Adresa: "Shkoder;
SHKODER;
;
Velipoje;
VELIPOJE;
Rikonstruksion i Rruges se Velipojes segmenti Harku i Berdices - Baks Loti 2, Berdice,
ambjent i hapur;
"
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme

22/01/2020

Numri i ceshtjes: CN-455639-01-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses date 17.01.2020, per hapjen e nje adrese
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dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Berat;
BERAT;
Berat;
;
BERAT;
Rikonstruksion dhe zgjerim i rruges ''Muzak Topia''- segmenti nga rrethrotullimi te
ish rezervat e shtetit deri tek lapidari ne kala, Berat, ambjent i hapur;
"
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
24/07/2020

Numri i ceshtjes: CN-532317-06-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin 2019.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta.xlsx
Pasqyra e flukseve të mjeteve monetare Indirekte.xlsx
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas funksionit.xlsx
vendim eurokos.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx
shenime shpjeguese.pdf
anekset e bilancit.pdf

02/12/2020

Numri i ceshtjes: CN-626787-12-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses date 01.12.2020, per hapjen e 2(dy)
adresave dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Vlore;
SARANDE;
Sarande;
;
SARANDE;
Ndërtimi, asfaltimi+rrjeti inxhinierik i rruges nr.1, Lëkures Sarande Lot 1+2,
Ambjent i hapur.;
"
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Berxull;
Berxull;
Njesia Administrative Berxull, Magazine + Ekspozitor + Zyra, 2 kate, me pasurine
me nr.1114/2, ZK 1167, Bashkia Vore;
"
Lista e Dokumenteve:
Vendimi i organit kompetent te shoqerise se huaj per hapjen e deges apo zyres se
perfaqesimit ne Shqiperi
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
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04/12/2020

Numri i ceshtjes: CN-627367-12-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.262/2 Prot, Nr.262 Regj, date
27.11.2020, "Urdher per Venien e Sekuestros", leshuar nga Shoqeria Permbarimore
"Tirana Execution Office", protokolluar nga QKB me Nr.10878 Prot, date 01.12.2020, ku
eshte urdheruar: Venien e Sekuestros ne aktivet e pales debitore "Eurokos Holding" shpk
me NIPT K91727010A.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

27/01/2021

Numri i ceshtjes: CN-648815-01-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i aktit “Urdher i korrigjuar per venien e sekuestros”
Nr.262/5 Prot., Nr. 262 Regj., datë 18.01.2021, lëshuar nga Shoqeria Permbaruese “Tirana
Execution Office” (TEO) SHPK, ku është urdhëruar: " Vendosja e masës së sekuestros
konservative ne aktivet e pales debitore, EUROKOS HOLDING SH.P.K. DEGA NE
SHQIPERI pajisur me NUIS ( NIPT) - K91727010A.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

19/02/2021

Numri i ceshtjes: CN-661568-02-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.262/8 Prot, Nr.262 Regj, date
12.02.2021, "Vendim Pushimi", leshuar nga Shoqeria Permbarimore "Tirana Execution
Office", ku eshte urdheruar: Heqja e te gjitha sekuestrove ne aktivet e pales debitore "
EUROKOS HOLDING SH.P.K. DEGA NE SHQIPERI " me NIPT K91727010A.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

01/06/2021

Numri i ceshtjes: CN-709052-05-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses date 27.05.2021 per hapjen e adreses
dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Vlore;
VLORE;
Vlore;
;
VLORE;
Rehabilitimi i Rruges Vlore - Orikum (10.6 km), ambjent i hapur;
"
Lista e Dokumenteve:
Vendimi i organit kompetent te shoqerise se huaj per hapjen e deges apo zyres se
perfaqesimit ne Shqiperi
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
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Datë:09/06/2021
__________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
( i nëpunësit të sportelit)
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