RFPLBLIKA E SHQIPR!SE
MINISTRIA E FINACAVE DHE EKONOMISE
QENDRA KOMBETARE F BIZNESIT
Formular

Numri i dosjes:CN-635361-12-20
(plotesohet vetëm
nQKR)

APLIKIM PER REGJISTRIM!N FILLESTAR TE SHOQERIVE AKSIONARE
A

TE DHENA TE DETYRUESHME
1. Emri i shoqërisë:

2.

Entertainment & Gaming

Data e themelimit:

5. Nëse është plotësuar pika
3, shéno afatin:

22/12/2020

9.Pron6sia:

FIMe ofertë publike

Shëno nëse kohëzgjatja e
shoqerisë është me afat te
caktuar apo te pacaktuar:

3.

Ete caktuar

4. 0

të pacaktuar

Nga:22/1212020 Den:

Objekti I aktivitetit

I përgjithshëm

8. Nëse është plotësuar pika
7, shëno objektin e aktivitetit:

ZMe oferte private

7.

Z I posaçëm

Prodhim dhe operim i software per lojra fati, operim dhe menaxhim i sallave te lojrave te fatit,
projektim, menaxhim, operim, ndertim i kazinove, prodhim i makinave te lojrave te fatit, importeksport i makinave te lojrave te fatit marrje dhe dhenie me qira e tyre, import- eksport e pjeseve
te makinave te lojrave te fatit marrje dhe dhenie me qira te tyre, zhvillimi dhe operimi
livegaming dhe online gaming, si dhe sherbime te kembimit valutor. Krijim dhe operim i bareve
dhe restoranteve, import-eksport ushqimesh, pijesh dhe lende te pare. Ne funksion te zhvillimit
te veprimtarise se Kazinos, organizim eventesh, koncertesh, muzike live dhe turne te
ndnyshem, sherbime turistike dhe mikpnitese. Ofrim dhe zhvillim te kurseve, trajnimeve per
formim profesional, ne programet dhe kurset e percaktuar prej tij. Transport te udhetareve e te
mallrave si brenda dhe jashte vendit.

LlShqiptare(100%)

flE huaj (100%) E Shqiptare Shteterore ZE perbashkët (shqiptare-huaj)
Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipöri:

10. Prefektura/Qarku:

Tirane

11.Rrethi:

TIRANE

12. Bash kia/Komuna:

Tirane

I 3.Qyteti/Fshati:

TIRANE

14.Adresa:

Rruga Ismail Qemali, pallati nr.34, kati 5

16.Kodi Zip:
Adresa të tjera të ushtrimit të aktivitetit:
Kapitali I regjistruar I shoqërisë:

Të dhënot personale f# individeve tie keteformuor merren, perpunohen dhe when vetCm per ors yen e mbojtles se regJistrit tre graY. çdo rishikim, tronsmet,m, shpèrndarje apo
kryerje e ndonjë veprimi tjetër te ngjashem me këto ngo persona te p000torizuar Eshtë I ndoluar. Ndaj veprimeve të poautarizuora zbatohen penolitet hqjare ne fuqi.

I

REPUBLIKA F SHQIPR!SE
MINISIRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISE
QENDRA KOMBETARE E BIZNE SIT
Formular

27 . Shéno vlerën e
përgjithshme të kapitalit té
nënshkruar (Lekë):

1.200.000.000,00

29. Shëno numrin e
përgjithshëm të aksioneve:

1.200.000.000,00

31. Nése është aksionar i vetëm dhe vlera e kapitalit
nuk është shlyer tèresisht, shëno té dhënat e garancisë
bankare:

28. Shëno vlerën e
përgjithshme të paguar të
kapitalit
30. Shéno v!erën nominale
të secilit aksion (Leke)

1200000000.0000

1,00

Banka: Numri: Data:

30. Shéno kategorite e aksioneve të shoqerise:

El të zakonshme

Shéno numrin e përgjithshëm të
aksioneve td zakonshme:

El me perparesi

Shëno numrin e pergjithshëm të
aksioneve me përparësi (nëse
ka):

[1me të drejte vote

Shëno numrin e pergjithshem té
aksioneveme td drejtë vote:

El pa të drejte vote

Shëno numrin e pergjithshëm të
aksionevepa të drejtë vote (nese
ka):

31. Shëno referencën në statut të
perparesive dhe të drejtave per
zotëruesit e aksioneve td
kategorive të veçanta (nëse ka):

32. Shëno referencën në statut td
kushteve të veçanta që kufizojnë
transferimin e aksioneve (nëse
ka):

33. Shëno referencén në statut té
procedurave per konvertimin e
kategorive të aksioneve,
obligacioneve (nëse ka):

34. Avantazhe të veçanta që
njihen personave që kane marrë
pjese ne themelimin e shoqërisë
apo në transaksione td veçanta që
lidhen me filhmin e aktivitetit
ekonomik (nëse ka):

35. Vlera totale ose parashikim i
kostove té veçanta né ngarkim td
shoqërise në lidhje me procedurat
e themelimit (nëse parashikohen)

36. Shëno Ilojet e kontributeve

39. Nèse është plotësuar pika
37, shëno vlerën e
pergjithshme te kontributeve në
para ( Lekë):

40. Wise ështe plotésuar pika 38,
shëno verën e pergjithshme td
kontributeve në natyrë (Leke):

37.0 Para
38.0 Natyre

Të dhnot persono!e tè individëve në kEté form tsar merren, perpunohen dhe when vetëm per ors yen e mbojtjes se regjistrit fregtar. (do rishikim, tronsmetim, shperndarje opo
kryerje e ndonjë veprimi tjetër te ngjashem me këto nga persona te paautorizuar Cshtë I ndaluor. Ndaj veprimeve te paautorizuara zbotohen penabtet I,gjore ne fuqi.
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REPU8LKA E SHQIPRISE
MINISTRIA E FINANCAVE DRE EKONOMISE
QENDRA KOM8TARE £ BIZNESIT
Formular

41. Nése èshtë plotesuar pika
37, shëno vlerën e paguar te
kontributeve né para (ne eke):

42. Nése ështê plotësuar pika 38, Gjykata:
shëno të dhënat e gjykatës dhe Numri:
vendimit që ka emeruar ekspertin I Data:
e pavarur per vlerësimin e
kontributit:

TE DHENAT E THEMELUESVE INDIVIDE
TE DHENAT E THEMELUESVE PERSONA JURIDIKE
43. Emri 1 Regjistruar:

VALONA KONSTRUKSION

45. Vendi I themelimit:
47. Autoriteti i
Regjistrimit:
49. A është regjistruar
subjekti në QKR?
51. Koritributi:

53. Pjesemarrja (%):

QKR

Elio

Po
Para

E

Natyre

99,00

44. Data e themelimit:
46. Forma Juridike:

Limited-Liability Company

48. Numri I Regjistrimit:

K26330202E

50. Nëse pa, jepni NUIS:

K26330202E

52. Viera e kontributit

Para:
Natyrë:1 .188.000.000,00

54. Numn i aksiorieve

Me të drejte vote:
1188000000.0000

0

Pa té drejte vote:

0

55. Komente (nese ka):
56. Emri I Regjtstruar:

ENTRETENIMIENTO
PALERMO, SA DE C.W

57. Data e themelimit:

58. Vendi 1 themelimit:

Meksike

59. Forma Juridike:

SHPK

61. Numri i Regjistrimit:

EPA0902131 GA

60. Autoriteti I
Regjistrimit:
62. A është regjistruar
subjekti në QKR?
64. Kontributi:

66. Pjesëmarrja (%):

Meksike
-4 - -.

OPo

63. Nëse pa, jepni NUIS:

Zio

Para

1,00

Natyre

0

65. Vlera e kontributit

67. Numri I aksioneve

Para: 12.000.000,00 Natyrë:
Metedrejte vote:
12000000.0000

D

Patë drejte vote:

D

68. Komente (nese ka):
TE DHENAT E ORGANEVE DREJTUESE:

Te dhCnat personole tC individCve nC kCtC formuar merren, perpunohen dhe ruhen vetCm per arsyen e mbojtjes sC regjistrit tregtor. (do rishikim, tronsmetim, shpCrndarje apo 3
kryerje e ndonjC veprimi tjetCr tC ngjashCm me kCto ngo persona tE paautorizuor ështC i ndaluor. Ndoj veprimeve tC poautorizuora zbotohen penolitet Iigjore nefuqi.

REPUBLIKA E SRQ!PRIst
MINISTRIA E FINANCAVE DEE EKONOMISE
QENDRA KOMBETARE E BIZNESIT
Formu!ar

77.
0 Sistemi me një nivel

76. Shëno sistemin e administrimit të shoqërisè:

78. SSisteml me dy nivele

79. Shëno numrin e përgjithshem td anëtarëve td KëshHlit
td Administrimit (nëse është plotësuar pika 77):

80. Shëno numrin e pOrgjithshëm te anëtarêve td KëshiUit
Mbikeqyres (nëse është plotesuar pika 78):

81. Shëno nèse parash,kohet pjesëmarrja e punëmarresve
no nivel administnmi:

82. Nése OshtO p!otësuar pika 81, shëno referencOn mbi kushtet
e pjesOmarrjes:

83. ShOrio referencen nO statut per procedurat e emOnmit
td anOtarOve tO organeve drejtuese, nOse ndryshojne nga
parashikimet ligjore:
Tilt DRENAT E ANETAREVE Tit KESKILLIT it ADMINISTRIMIT
Tit OHENAT E ANETAREVE it KESHILLIT MBIKEQYRES
84.Emn:

MthaI

86. Gjinia:

FemOr

0

Mashkull

ED

88. Vendhndja:

85. Mbemn:

Denaj

87. DatOlindja:

09/09/1962

89. NOnshtetOsia:

Shqiptare
G20909061 P

90. Dokumenti i
identifikimit(Iloji):

ID Card

91. Dokumenti I kientifikimit
(numri):

92. Afati I emOnmit:

Nga: 22/12/2020
Deri:22/1 2/2023

93. AnOtar I pavarur:

Poll

94.PerlaqOsuesi
punOmarrOsve:

PoD

95. Cilësia:

Kryetar

Jo

Jo

0

Anëtar

Adresa:
I 0.Prefektura/Qarku:

Tirane

I 2.BashkialKomuna:

i Tirane

1 4.Adresa:

11.Rrethi:

TIRANE

I 3.Qyteti/Fshati:

TIRANE

TIRANE

16.Kodi Zip:
84. Emri:

0

86. Gjinia:

Femër

88. Vendlindja:

Shqiperi

90. Dokumenti I
identifikimit(Uoji):
92. Afati I emOrimit:

Lulaj

85. Mbiemri:

i Besnik
Mashkull

'ID Card
Nga: 22/12/2020
Deri:22/1 2/2023

26/03/1967

T 87. Datëlindja:
89. NOnshtetOsia:
-

Shqiptare
1

91. Dokumenti I identifikimit
(numri):
93. AnOtar i pavarur:

G70326115V
PO El

Jo

re dhënarpersonale té individëve nE kereformuar merren perpunohen dhe ruben vetém per ors yen e mbojtjes së regjistrit tregtar. Cdo rishikim, tronsmetim, shpërndarje opo
kryerje e ndonjë veprimi tjetër të ngjoshem me këto ngo persona té paoutorizuor èshtë I ndaluar. Ndaj veprimeve të paoutorizuoro zbatohen penoiltet llgJore nefuqi.

"I
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REPUBLIKA E S}IQIPERIS
tHNISTRIA E FINANCAVE DRE EKONOMIS
QENDRA KOMBtTARE E BIZNESIT
Foimutar

94. Përfaqesues I
punëmarrësve

PoQ

Jo

95. Cilësia:

Kryetar

El

Anëtar

Adresa:
I 0.Prefektura/Qarku:

Vlore

11.Rrethi:

VLORE

12.Bashkia/Komuna:

Vlore

1 3.Qyteti/Fshati:

VLORE

I 4.Adresa:

Lagjja 24 Maji, Banese private

1

16.Kodi Zip:
84. Emri:

Jetmir

86. Gjinia:

Femër

0

Mashkull

88. Vendlindja:
90. Dokumenti i
identifikimit(floji):
92. Afati i emërimit:
94. Përfaqësues i
punéniarrësve:

TID Card
Nga: 22/12/2020
Deri:22/1212023

1Po 0

Jo

85. Mbiemri:

Shabani

87. Datëlindja:

13/10/1990

89. Nënshtetësia:

Shqiptare

91. Dokumenti i identifikimit
(numr9:

iJO1013123F

93. Arëtar I pavarur:

1

95. Citësia:

Po

0

Kryetar

Jo

Q

ED
Anëtar

E

Adresa:
10.Prefektura/Qarku:

Tirane

11 .Rrethi:

TIRANE

1 2.Bashkia/Komuna:

Tirane

13.Qyteti/Fshati:

TIRANE

14.Adresa:

Tirane

- -

16.Kodi Zip:
TE DHENAT E ADMINISTRATOREVE:
99. Shëno numrin e
përgjithshëm të
administratoröve:
101.Shënon6se
administratorët
veprojnë Si organ
-. kolegjial:

[100. Nëse është plotésuar pika
78, shëno organin që
administratorët
emëron
sipas statutit:

ii

P0

0 Jo

El

Asambleja

fl KëshiIli Mbikëqyrës

102.N6se 'P0", shëno
referencën e dispozitave të
statutit që rregullojne
organin:

1 03.Shëno referencën në statut per procedurat e
emërimit të administratorëve, nëse ndryshojnë nga
parashikimet Iigjore:
1W dhënat personole të individëve n kétformuar merren, përpunohen dhe ruhen vetëm per ars yen e mbojtjes sC regjistrit tregtor. Cdo rishikim, tronsmetim, shpërndarje apo 5
kryerje e ndonjC veprimi tjetCr tC ngjashEm me këto nga persona te paautorizuor Cshtë i ndaluar. Ndaj veprimeve te pooutorszuora zbatohen penolitet liqjore nfuqi.

RFPUBLIKA E SRQIPRIs
MINISTRI4 E FIN.4NCAVE DHE EKONOMISE
QENDRA KOMBfrARE E BIZNESIT
Formular

104. Emrj:

Besnik

106.Gjlnia:

DFemër

1 08.Vendlindja:
110. Dokument! i identifikimit
Iloji:

105. Mbiemrj:
ED Mashkull

Shqipn

109. Nënshtetës

Lulaj
26/03/1967
Shqiptare

1

ID Card

111. Dokumenti i dentifikimit
numri:

112.Kufizim nëtagra
pérfaqesimi:
114.Afati I Emërimit:

107.Datelindja:

Pm

G703261 15V

1 13.Nëse ka kufizime shëno:
Nga: 22/12/2020
Den: 22/12/2023
Adresa:

1 0.Prefektura/Qarku:

Vlore

11.Rrethi:

12.Bashkia/Komuna:

More

1 3.Qyteti/Fshati:

I 4.Adresa:

Lagjja 24 Maji, Banese private

I VLORE
VLORE

16.Kodi Zip:
TE OHENAT E EKSPERTEVE KONTABEL- INOIVIDE
TE DHENAT E EKSPERTEVE KONTABEL - PERSONA JURIDIKE (NESE KA)
115. Emri I regjistruar:
69. A ështE regjistruar
subjekti nE QKR?

Euro-Audit, Consultancy,co
Po

E1J0

116. Forma juridike:
70. Numri I regjistrimit:
118.Afati I emërimit:

117. Nëse po, jepni NUIS

K82403001L

119. Numri dhe data e
liçences

K82403001 L

Limited-Liability Company
K82403001L
Nga. 22/12/2020 Den.
22/12/2021

Adresa:

10.Prefektura/Qarku:

11 .Rrethi:

12.Bashkia/Komuna: -

1 3.Qyteti/Fshati:

14.Adresa:
16.Kodi Zip:
TE DHENAT E EKSPERTEVE PER VLERESIMIN E KONTRIBUTIT NE NATYRE - INDMDE
Të dhënat personale të individëve në kite formuar merren. perpunohen dhe ruhen vetim per ors yen e mbajtjes se regjistrlt tregtar. Cdo rishikim, transmetim, shpirndorje opo 6
kryerje e ndonji veprimi tjetir ti ngjoshem me kito ngo persona te paoutorizuor ishti I ndaluar. Ndoj veprimeve ti pooutorizuorO zbotohen penolitet ligjore ni fugi.

REPVBLIKA

E SHQIPERIS

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISE
QENDRA KOMBTARE E BIZNESIT
Formular

rE DHENAT E EKSPERTEVE PER VLERESIMIN E KONTRIBUTIT NE NATYRE - PERSONA JURIDIKE

L

TE DHENAT E DREJTUESIT TEKNIK (NESE KA)

B TE DHENA QE NJOFTOHEN VULLNETARISHT
Entertainment & Gaming

2.

Shenja te tjera dalluese td
aktivitetit (bashkengjit
imazhin nëse është i
ndryshëm nga fjalët):

0682094948

4.

Telefon2:

5. Fax:

6.

Kutia postare 1:

7.

Kutia postare 2:

8.

Adresa e internett:

9.

Email 1:

1.

Emërtimi tregtar:

3.

Tel efon 1:

besmir.lulaj©mannabay.a

10. Email 2:

II. Tëdhënatëtjeratë
aktivitetit td shoqërisë:

c

TL DHENA MBI PERSONIN QE KRYEN APLIKIMIN
Ii. Emri:
3.

Gjinia:

5.

Vendlindja:

7.

Dokumenti I Identifikimit
Iloji:

9.

Dokumenti I autorizimit
Iloji:

Veriola
Femër

ID Card

E

Mashkullfl

2.

Mbiemri:

Sinanaj

4.

Datëlindja:

04/05/1985

6.

Nënshtetësia:

Shqlptare

• Dokumenti I ldentifikimit
numri:

155504112S

10. Dokumenti i autorizimit
flum ri:
Adresa

11. Prefektura/Qarku:

Tirane

12. Rrethi:

TIRANE

13. Bashkia:

Tirane

14. Njësia Bashkiake:

TIRANE

15. Komuna:

16. Fshati:

Të dhënat personale të individëve në kteformuor merren, p#rpunohen dhe ruhen vetëm per ors yen e mbojtJes SC regflstrit tregtar. Cdo rishikim, fi'onsmetim, shperndarje apo
kryerje e ndonjC veprimi tjetèr 0 ngjoshCm me kCto ngo persona re pacutorizuor eshtC I ndoluar. NdoJ veprimeve tC paoutorizuara zbotohen penolltet ligjore nefuqi.
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REPUBLIKA E SHQIPERIsE
MUNISIRIA E FINANCAVE DHE EKONOMJS
QENDRA KOMBETARE £ BIZNESIT
Formular

17. Rruga:

Njesia Bashkiake nr.6,
Rruga Teoclor Keko,
ndertesa nr.191

18. Kodi Zip:

19. Nr.

DEKLARIMETjETYRUESHME PER QELLIME TATIMORE, TE SIGURIMEVE SHOQERORE,
SHENDETESORE E iE INSPEKTIMIT TE MARREDHENIEVE TE PUNES
1 .Xhiro vjetore e
parashikuar:

675000.0000

2.Shpenzime
vjetore te
parashikuara:

3.Fitimi vjetori
parashikuar:

L

LJ Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogel
Sigurime Shoqerore
4.Shoqeria
regjistrohet

LI Lojëra Fati

Sigurime Shëndetësore

IZ TVSH

Tatim Fitimi

LI Taksa Kombëtare
5.Fusha e
veprimtansë

E

Tatimi i të ardhurave nga punësimi
Punëdhënës me punëmarres

Nomenklatura e veprimtar,ve ekonomike (NVE): R9200 (Përshkrimi): Aktivitete té lojrave të fatit dhe
basteve;
(kërko ndihmën e nëpunësit të QKR per kociin q6 përket aktivitetit të shoqërisë)

LISTA E DOKUMENTEVE SHOQERUESE QE PARAQITEN PER REGJISTRIM
1. DOKUMENTET E SHOQERISE
El .Akti i themelimit dhe Statuti (nëse jane hartuar si dokumente td ndryshme);
L:12. Akti I emërimit td organeve to shoqërisO, nOse nuk perfshihet në aktet e mOsipOrme:
[13. Mandati bankar per shlyerjen e kontributit ne para (nëse kontributi OshtO ne para);
D4.vendimi i gjykatOs per emOrimin e ekspertit tO pavarur per vlerOsimirie kontributit në natyrë (nOse kontributi ështO nO
natyrO);
5. Akti i ekspertit të pavarur të emëruar nga gjykata per vlerësimin e kontributit në natyrO (nOse kontributi OshtO ne natyrO);
6 Nese eshte plotesuar kushti i pikes 31 kopje e garancise bankare per shlyerjen e kontributeve nga themeluesi i vetem
2. DOKUMENTET E IDENTIFIKIMIT TE THEMELUESVE

a.

Per themeluesit individO (Shciptar ose te huaj):
1 Kopje e dokumentit të vlefshem td identifikimit te themeluesit(ve) nëse dokumentet e themelimit nenshkruhen pOrpara

nëpunësit te QKR:
Te dhënot personate te individeve nC keteformuarmerren, perpunohen dhe ruhen vetCm per ors yen e mbajtjes se regjistrlt rregwr. do rish:kim. transmetim, shperndarje apo 8
kryerje e ndonjë veprimi tjetër Ce ngjashem me keto nga persona te poautorizuar është i ndoluar. Ndaj veprimeve tC poautorizuaro zbatohen penolitet ligjore nefuqi.

REPUBLIKA E SHQIPERIS
MINISTRIA E FINANCIVE DHE EKONOMISE
QENDRA KOMBETARE £ BIZNESIT
Formular -

b.

Per themeluesit rersona luridik shqitare cië reciistrohen në QKR:
1. Vendimi I organit kompetent te personit juridik shqiptar per krijimin apo pjesëmarrjen në shoqeri. (Nëse personi qé paraqet
aplikimin është njëkohësisht organi kompetent I autorizuar per të vepruar i vetëm ne emër te personit juridik, aktet e kësaj pike
zëvendësohen nga aplikimi per regjistrim apo nënshkrimi I statutit e i aktit të themelimit).
C.
P& themeluesit persona juridikë shiptarë cië nuk regjistrohen në QKR:
1.Versionin e plote e ne fuqi të aktit të themelimit e statutin e personit juridik shqiptar (nese jane hartuar si dy dokumente të
vecanta).
2.Vendimi I gjykates qe verteton regjistrimiri e personit juridik shqiptar dhe ndryshimetpërkatëse.
3.Dokumente që vërtetojnë gjendjen aktuale të personit juridik shqiptar dhe faktin nëse është ne proces likuidimi apo
falimentimi.
4.Vendimi i organit kompetent të personit juridik shqiptar per krijimin apo pjesemarrjen ne shoqeri. (Nése personi që paraqet
aplikimin është njëkohësisht organi kompetent I autorizuar per te vepruar I vetëm në emër të personit juridik, aktet e kësaj pike
zëvendesohen nga aplikimi per regjistrim apo nënshkrimi i statutit e i aktit të themelimit).
d. Per themeluesit persona iuridikë te huaj:
1.
Versioriin e plotë në fuqi të Statutit e Aktit te themelimit (nëse jane hartuar Si dy dokumente té vecanta). Ne mungesë td
këtyre dy akteve, aktin ekuivalent të krijimit sipas Iegjislacionit të huaj.
2.Dokumentacionin që vërteton regjistrimin e personit juridik të huaj (certifikata e regjistrimit ose dokumente te ngjashme).
3.Dokumente qe vertetojne gjendjen aktuale të personit juridik të huaj dhe faktin nëse ështe ne proces likuidimi apo
falimentimi.
4.Vendim i organit kompetent té personit juridik të huaj per krijimin apo pjesemarrjen në shoqëri. (Nese personi që paraqet
aplikimin është njekohësisht organi kompetent I autorizuar per të vepruar i vetëm në emër të personit juridik te huaj, aktet e
kesaj pike zevendesohen nga aplikimi per regjistrim apo nenshkrtmi I statutit e I aktit te themelimit)
3. DOKUMENTET E IDENTIFIKIMIT TE ADMNISTRATOREVE DHE PERFAQESUESVE
Nëse aplikimi paraqitet nga administratoret:
1.Dokument I vlefshem identifikimi I administratorit(ëve);
2.Specimen I nenshkrimit të admlnlstratorit(eve);
Nese aplikimi paraqitet nqa nië person i ndrvshem nqa administratori(ët):
b.
1.Dokumenti qe autorizon paraqitjen e aplikimit;
2.Dokument i vlefshem identifikimi;
3.Kopje e dokumentit te vlefshem të identifikimit te administratonit(ëve):
4.Dokumenti I vërtetuar qe permban specimenet e admlnlstratorlt(eve).

a.

L

OREZIMI I DOKUMENTACIONIT NGA APLIKANTI

Une i/e nenshkruari

ne dijeni te pergjegjesive penale që rrjedhin nga dekiarimi dhe paraqitja e te dhenave e rrethanave te

rreme, nën pergjegjesine time personate deklaroj se të dhënat e paraqitura në k6t6 formular jane të verteta.

Të cjhënot personole të individëve né kete form var merrer,, perpunohen dhe ruhen vetëm per ors yen e mbaftjes se regjistrit tregtar. cdo rishikim, tronsmetim, shpemdarje apo 9
kryerje e ndonjë veprimi tjetër të ngjashCm me këto npa persona te pooutorizuar është I nda/uar. Ndoj veprirneve te paoutorizuaro zbotohen penalitet Jig/ore ne fuqi.

