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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 
(NUIS)

K72205016P

2. Data e Regjistrimit 05/10/2007
3. Emri i Subjektit TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd. - Dega Shqiptare
4. Forma ligjore Dege e shoqërisë së huaj
5. Kohëzgjatja                  Nga:             Deri: 
6. Fusha e veprimtarisë (nëse është e 

përcaktuar)
Shfrytezim,Prodhim dhe Zhvillim te Hidrokarbureve etj

7. Zyra Qendrore e Degës/Zyrës së 
Përfaqësimit në Shqipëri.

Tirane Tirane  TIRANE Njesia Bashkiake Nr. 2, Rruga Abdi 
Toptani, Torre Drin, Kati  4. 

Naim Kasa8. Përfaqësuesi/it ligjor i Degës/Zyrës së 
përfaqësimit
8.1  Afati i emërimit                Nga:  29/02/2016            Deri:  

9. Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
10. Vende të tjera të ushtrimit të 

aktivitetit:
Fier  Cakran CAKRAN Vendburimi Cakran-Mollaj (Zona 
Fier). 
Durres Durres  DURRES Depozita bregdetare, karburanti 
"Porto Romano", Durres. 
Fier Fier  FIER Zyrat Fier, rruga Nacionale Fier-Patos, km 4-
te. 
Durres Shijak  SHIJAK Sallmone,Shijak. 
Vlore Delvine  DELVINE Vendburimi Delvine. 
Fier Ballsh  BALLSH Vendburimi Ballsh-Hekal (Zona Fier). 
Vlore Vlore  VLORE La Petrolifera Italo Albanese Sh.A, 
Rruga Sazan, ish fabrika e Sodes, Vlore 
Vlore Vlore  VLORE Vendburimi Gorisht-Kocul (Zona 
Vlore). 

11. Të dhëna që  njoftohen vullnetarisht Emri Tregëtar: TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd. - Dega 
Shqiptare
Telefon: 0692051159  

12. Statusi: Aktiv
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13. Të dhënat e shoqërisë së huaj
14. Emri i shoqërisë TRANSATLANTIC ALBANIA LTD
15. Forma ligjore Ltd
16. Kapitali 30.000,00
17. Data e themelimit 17/10/2005
18. Selia
19. Kohëzgjatja                Nga:             Deri: 

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Dokumentacioni qe verteton regjistrimin e shoqerise (certifikata e regjistrimit ose dokumente te 
ngjashme)
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Akti i emërimit të administratorit te deges ose zyres se perfaqesimit, nëse nuk përfshihet në 
vendimin e organit kompetent
Dokumente qe vertetojne gjendjen aktuale te shoqerise dhe faktin nese eshte ne proces likuidimi 
apo falimentimi
Vendimi i organit kompetent te shoqerise se huaj per hapjen e deges apo zyres se perfaqesimit ne 
Shqiperi

Regjistrimi Fillestar: CN-101324-10-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

21/05/2008 Numri i ceshtjes: CN-140918-05-08
Data e Themelimit ishte            "31/07/2007"          u be            ""         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:            ("Arian Tartari")                      Nga data 
"02/04/2008"           

Lista e Dokumenteve:
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
Dokumenti i autorizimit

31/07/2008 Numri i ceshtjes: CN-155262-07-08
Telefon ishte            ("")          u be            ("0692051159")         
Emri Tregtar ishte            ("")          u be            ("DEGA NE SHQIPERI E STREAM 
OIL & GAS LTD")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D1305DE0-3352-46CC-A9C4-000BE6AF122C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5FCA73D8-6BAF-47F1-8253-28378B304120
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5FCA73D8-6BAF-47F1-8253-28378B304120
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3F8D80E3-5765-40C6-A8FF-5C2FC4F49EB5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=80424C82-6193-4F37-886E-82D05FF40940
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=80424C82-6193-4F37-886E-82D05FF40940
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B857ACBC-3583-4E3B-8AEE-A7B4F2BC4958
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B857ACBC-3583-4E3B-8AEE-A7B4F2BC4958
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=10264614-B006-4545-ACAB-F68A51F3A5B8
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=10264614-B006-4545-ACAB-F68A51F3A5B8
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C46AC801-A36B-4198-A9F8-1BEB654C81F4
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=35B8287B-6DF6-48DC-B675-9AB8059F3205
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Rruga Ismail Qemali, Samos Tower, Kati V;         "
eshte Hequr Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         Rruga 
Abdi Toptani, Torre Drin, Nr.7;         "

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Dokumente qe vertetojne gjendjen aktuale te shoqerise dhe faktin nese eshte ne proces 
likuidimi apo falimentimi
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera

19/11/2010 Numri i ceshtjes: CN-466806-11-10

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Fier;         MALLAKASTER;         Ballsh;         ;         BALLSH;         
Vendburimi Ballsh-Hekal (Zona Fier).;         "
eshte Shtuar Adresa: "Fier;         FIER;         Fier;         ;         FIER;         Zyrat Fier, 
rruga Nacionale Fier-Patos, km 4-te.;         "
eshte Shtuar Adresa: "Fier;         FIER;         ;         Cakran;         CAKRAN;         
Vendburimi Cakran-Mollaj (Zona Fier).;         "
eshte Shtuar Adresa: "Vlore;         DELVINE;         Delvine;         ;         DELVINE;         
Vendburimi Delvine.;         "
eshte Shtuar Adresa: "Vlore;         VLORE;         Vlore;         ;         VLORE;         
Vendburimi Gorisht-Kocul (Zona Vlore).;         "

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

24/02/2011 Numri i ceshtjes: CN-510767-02-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i kerkeses dt 23-02-2011 per hapjen e niptit te ri 
sekondar.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Durres;         DURRES;         Shijak;         ;         SHIJAK;         
Sallmone,Shijak.;         "

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

03/03/2011 Numri i ceshtjes: CN-515483-03-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i kerkeses date 02.03.2011 per hapjen e nje adrese 
dytesore.

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=26FCE8DA-4F03-4280-80BC-19116663D9DB
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=06AE82BD-3554-4995-949F-C669309597C7
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=06AE82BD-3554-4995-949F-C669309597C7
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2992C3E8-03DD-478E-BE3B-F8DB592860AB
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5E75AB60-F9AD-40A9-8EC1-06F91C731543
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=40FBB935-BAFE-474E-B4EF-5A826CC418C6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A00F9988-E59A-4611-B150-5B7518375BF6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=671E3C2A-7FE3-4F46-ABAF-7593AC8E3E10
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Durres;         DURRES;         Durres;         ;         DURRES;         
Depozita bregdetare, karburanti "Porto Romano", Durres.;         "

Lista e Dokumenteve:
Vendimi i organit kompetent te shoqerise se huaj per hapjen e deges apo zyres se 
perfaqesimit ne Shqiperi
Dokumenti i autorizimit

22/04/2013 Numri i ceshtjes: CN-078266-04-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i aktit, date 22.04.2013 per hapjen e nje adrese 
dytesore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Vlore;         VLORE;         Vlore;         ;         VLORE;         La 
Petrolifera Italo Albanese Sh.A, Rruga Sazan, ish fabrika e Sodes, Vlore;         "

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

29/07/2014 Numri i ceshtjes: CN-578426-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit vjetor per vitin 2013.

Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Dokumenti i autorizimit
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Mandati i Pageses
Raport Auditimi
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve

22/01/2015 Numri i ceshtjes: CN-818379-01-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 20.01.2015 ku eshte vendosur 
largimin e dy administratoreve te deges Z.Sotirios Kapotas dhe Z.Arian Tatari dhe 
emerimin ne kete pozicion Z. Douglas Craig Nester dhe Z.Alexander Charles Balazs.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:            ("Douglas Craig Nester")                      Nga data 
"20/01/2015"           
eshte shtuar administratori:            ("Alexander Charles Balazs")                      Nga data 
"20/01/2015"           

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2048B79C-405A-4A01-A11F-1690D54FF577
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2048B79C-405A-4A01-A11F-1690D54FF577
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BFE80310-F600-49EF-B47A-CF4C36BE39B6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3AAFCFE1-6AFB-46A0-A20B-89F188D13987
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A4A4033C-3FD1-413E-BE37-25F3D718EADE
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=50A2D7E9-C05F-4827-AA96-29165D8680FD
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E2A0C768-2B58-48C6-95CF-38E2A57FC67D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=13AC119D-48E6-4B7D-A97F-7FC9D81114CD
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5A28EBD9-67C7-4523-AB90-B977D4A9B0FC
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4DE908E6-6F38-499D-9503-EFD6D42967E1
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eshte larguar administratori:            ("Arian Tartari")         
eshte larguar administratori:            ("Sotirios Kapotas")         

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)
Dokumenti i autorizimit

27/01/2015 Numri i ceshtjes: CN-830123-01-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)

Lista e Dokumenteve:
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe 
materialin tjetër shpjegues
Akti i Pageses e kundravajtjes administrative  (nëse ka)
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

23/02/2015 Numri i ceshtjes: CN-883894-02-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 19.02.2015 ku eshte vendosur per 
ndryshimin e emrit te deges ne TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd. - Dega Shqiptare. 
Depozitimi I certificates, date 19.02.2015 e cila verteton ndryshimin e emrit te shoqerise 
meme ne TRANSATLANTIC ALBANIA LTD.
Emri i subjektit ishte            ("DEGA NE SHQIPERI E STREAM OIL & GAS  LTD")          
u be            ("TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd. - Dega Shqiptare")         
Emri Tregtar ishte            ("DEGA NE SHQIPERI E STREAM OIL & GAS LTD")          u 
be            ("TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd. - Dega Shqiptare")         

Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
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

26/03/2015 Numri i ceshtjes: CN-964278-03-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit date 11.03.2015, te drejtoreve te 
shoqerise "TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd", ku eshte vendosur: Ndryshimi i adreses 
kryesore te ushtrimit te aktivitetit.  

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4623F988-3504-40A2-BABB-490C5E23DD3E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4623F988-3504-40A2-BABB-490C5E23DD3E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4A86928E-54EA-439F-8A78-5CC60B155CD5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4A86928E-54EA-439F-8A78-5CC60B155CD5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E0DBBDC1-C6FA-4712-A225-91935E7A76C1
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BE0E427B-6909-4954-8643-095AB67C9087
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BE0E427B-6909-4954-8643-095AB67C9087
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FB66C305-B8C3-41D7-9EC0-20C0BC5C2CF3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7A4CA789-A9C7-400F-9A18-891B7456959B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4CD8AB33-FFEB-4A55-8A35-AB939BB09347
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=61325338-A638-4EE4-AC91-28B91BA2B0BC
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E9BDDD86-718E-49DD-82B3-529E47EE1CDF
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E9BDDD86-718E-49DD-82B3-529E47EE1CDF
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D0676EAA-EC13-473E-96C7-5C2D9D9573F2
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D0676EAA-EC13-473E-96C7-5C2D9D9573F2
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eshte Shtuar Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         
Njesia Bashkiake Nr. 2, Rruga Abdi Toptani, Torre Drin, Kati  4.;         "
eshte Hequr Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         Rruga 
Ismail Qemali, Samos Tower, Kati V;         "

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 
paguar)

11/04/2015 Numri i ceshtjes: CN-973014-03-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr. 206 Prot. date 26.03.2015, leshuar nga 
shoqeria permbarimore "ZIKE" sh.p.k, per vendosjen e mases se sekuestros koservative ne 
kuotat e subjektit, shoqeria "TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd, me NUIS (NIPT) - 
K72205016P, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave duke ndaluar 
tjetersimin dhe/ose disponimin e tyre, si dhe moskryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund 
te ndryshoje te dhenat e regjistrit tregtar. Dokumentacioni do te qendroje i bllokuar deri ne 
nje urdher te dyte.

Lista e Dokumenteve:

28/04/2015 Numri i ceshtjes: CN-023135-04-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr.249 Prot., Nr.133 Regj., date 
03.04.2015, lëshuar nga Shoqeria Permbarimore  “ZIKE”sh.p.k, ku është urdhëruar:  Heqja 
e mases se sekuestros konservative ne kuotat e shoqerise “TRANSATLANTIC ALBANIA 
Ltd”, Dege e shoqërisë së huaj, me NUIS (NIPT) - K72205016P, si dhe mbi te drejtat qe 
rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave te urdheruar me shkresen Nr.206, date 26.03.2015.   

Lista e Dokumenteve:

12/05/2015 Numri i ceshtjes: CN-041877-05-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr. 38- Regj, Nr.662/6 -330-15 -Prot, 
datë 05.05.2015, lëshuar nga  Shërbimi Përmbarimor Gjyqësor Privat “ KODRA BAILIFF 
SERVICE " sh.p.k., ku është urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi 
aktivet e palës debitore,  shoqëria  " TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd. - Dega Shqiptare 
" sh.p.k, me NUIS(NIPT) K72205016P,. Ky aktiv të qëndroj i bllokuar deri në një urdhër 
të dytë.

Lista e Dokumenteve:

13/05/2015 Numri i ceshtjes: CN-047779-05-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr.671/6-338-15 Prot, datë 08.05.2015, 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1299DC2A-81E0-4518-B498-63A81DB2A8CC
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D7C8E6A8-63A7-4197-BCE0-8293651E1DC5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D7C8E6A8-63A7-4197-BCE0-8293651E1DC5
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lëshuar nga Shoqeria Përmbarimore “ Kodra Bailiff Service ’, ku është urdhëruar: 
Vendosja e mases se sekuestros konservative mbi aktivin qe zoteron debitori shoqeria “ 
Transatlantic Albania Ltd ”, me NIPT K72205016P.Keto aktive te qendrojne te bllokuara 
deri ne nje urdher te dyte.

Lista e Dokumenteve:

21/05/2015 Numri i ceshtjes: CN-057709-05-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr. 557 Prot. date 18.05.2015, leshuar nga 
permbaruesi gjyqesor Agim Sulçe, per bllokimin e te gjitha kuotave/aksioneve, te cilet 
rezultojne te jene regjistruar ne emer te subjektit "Transatlantic Albania" Ltd.

Lista e Dokumenteve:

02/06/2015 Numri i ceshtjes: CN-060248-05-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr.662/23-330-15 Prot, datë 18.05.2015, 
lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat, “ KODRA BAILIFF SERVICE ” ku është 
urdhëruar: Heqja e masës së sekuestros konservative vendosur mbi aktivet qe zoteron 
shoqeria  “TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd” Dege e shoqërisë së huaj, me (NUIS) Nipt 
K72205016P.

Lista e Dokumenteve:

03/06/2015 Numri i ceshtjes: CN-075227-06-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr.671/21-338-15 Prot, datë 25.05.2015, 
lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat, “ KODRA BAILIFF SERVICE” ku është 
urdhëruar: Heqja e masës së sekuestros konservative vendosur mbi aktivet qe zoteron 
shoqeria  “TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd” Dege e shoqërisë së huaj, me (NUIS) Nipt 
K72205016P.

Lista e Dokumenteve:

04/06/2015 Numri i ceshtjes: CN-077179-06-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr.759/6-416-15 Prot, datë 26.05.2015, 
lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat, “ KODRA BAILIFF SERVICE ” ku është 
urdhëruar:  Vendosja e masës së sekuestros konserva mbi aktivet që zotëron pala debitore,  
shoqëria  " TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd " Dege e shoqërisë së huaj, me 
NUIS(NIPT) K72205016P,. Këto aktive të qëndrojnë të bllokuara deri në një urdhër të 
dytë të përmbaruesit.

Lista e Dokumenteve:
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10/06/2015 Numri i ceshtjes: CN-081246-06-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdherit, Nr.581 Prot, Nr.632 Dosje , datë 
01.06.2015, lëshuar nga zyra permbarimore, “ Agim Sulçe”, ku eshte urdheruar: Heqja e 
mases se sekuestros konservative, te vendosur me ane te shkreses Nr. 557 Prot, date: 
18.05.2015, mbi kuota/aksion e debitorit “Stream Oil&Gas”ltd,(Transatlantik Albania)ltd, 
me NUIS K72205016P.

Lista e Dokumenteve:

11/06/2015 Numri i ceshtjes: CN-090080-06-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr.759/21-416-15 Prot, datë 09.06.2015, 
lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat, “ KODRA BAILIFF SERVICE ” ku është 
urdhëruar:  Heqja e masës së sekuestros konservative vendosur mbi aktivet qe zoteron 
shoqeria  “TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd” Dege e shoqërisë së huaj, me (NUIS) Nipt 
K72205016P.

Lista e Dokumenteve:

10/08/2015 Numri i ceshtjes: CN-200006-08-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit vjetor per vitin 2011

Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

26/08/2015 Numri i ceshtjes: CN-217157-08-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr. 713 Prot., Nr.99/ Regj., datë 
21.08.2015, protokolluar nga QKR me Nr.7498 Prot., date 21.08.2015 , lëshuar nga 
Përmbaruesi Gjyqësor Privat “Lekë Dodaj”shpk , ku është urdhëruar: Vendosjen e masës 
së sekuestros konservative, në kuotat e palës debitore, shoqëria “Transatlantic Albania” 
shpk, me NUIS (NIPT) K72205016P. 

Lista e Dokumenteve:

29/09/2015 Numri i ceshtjes: CN-317233-09-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i urdhrit  Nr.128/7 Prot,  datë 23.09.2015, lëshuar 
nga Zyra Përmbarimore “ALINDRO”, drejtuar QKR” , ku ështe urdhëruar: Vendosjen e 
masës së sekuestros për aksionet e shoqërisë “TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd. - Dega 
Shqiptare”, me NIPT K72205016P. Aksionet e mësipërme  do të qëndrojnë të sekuestruara 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=233E9087-8BD6-474B-8C75-AA81C79B27B3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B97214C9-EEA1-4199-A532-B9B8EC95F4BC
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5AE338E7-5D59-4BB4-8B29-C7034D5DB13E
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deri në një urdhër të dytë.

Lista e Dokumenteve:

03/11/2015 Numri i ceshtjes: CN-391619-11-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhërit Nr.241 Prot, datë 27.10.2015, 
protokolluar nga QKR me Nr. 9758 Prot., date 30.10.2015 "Për Vënien e Sekuestros 
Konservative”, lëshuar nga Permbaruese Gjyqesore "Ina Bajramaj", drejtuar QKR, ku 
është urdhëruar: Bllokimi I kapitalit si person fizik apo juridik I subjektit debitor Shoqeria 
tregtare "Transatlantic Albania" ltd Dega Shqiperi me NIPT K72205016P.  

Lista e Dokumenteve:

05/11/2015 Numri i ceshtjes: CN-395060-11-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhërit Nr.128/12  Prot, datë 13.10.2015, 
protokolluar nga QKR me Nr. 9803 Prot., date 2.11.2015 "Për Heqen e Sekuestros 
Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore"ALINDRO", drejtuar QKR, ku është 
urdhëruar: Heqja e masës sekuestro konservative ne aksionet e shoqerise "Trans Atlantic 
2007" L.t.d. (ish "Stream Oil & Gas LTD"), me NIPT K72205016P. 

Lista e Dokumenteve:

25/11/2015 Numri i ceshtjes: CN-429839-11-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr. 954 Prot. date 20.11.2015, leshuar nga 
permbaruesi gjyqesor Lekë Dodaj, per heqjen e mases se sekuestros konservative te 
urdheruar me shkresen Nr. 713 Prot. date 21.08.2015, mbi kuotat apo aksionet e debitorit, 
shoqeria "Transatlantic Albania" sh.p.k, me NUIS (NIPT) K72205016P.

Lista e Dokumenteve:

14/12/2015 Numri i ceshtjes: CN-456914-12-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr. 5321 Prot., date 07.12.2015, lëshuar 
nga  Përmbaruesi Gjyqësor Privat  “ERMIR GODAJ”, protokolluar nga QKR, me Nr. 
11136 Prot., datë 10.12.2015, ku është urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros 
konservative mbi pasuritë e debitorit, si më poshtë :  - Të vendosë sekuestro konsevative 
mbi kapitalin që zotëron debitori, Shoqëria “TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd. - Dega 
Shqiptare”,  me NUIS(NIPT) K72205016P, në mënyrë që të mos kryhet asnjë veprim 
tjetërsimi apo disponimi.

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8BE8AD0A-5855-427E-8909-8FC7EC4086C0
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30/12/2015 Numri i ceshtjes: CN-481907-12-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit date 24.11.2015, te Drejtoreve te 
shoqerise "TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd", ku eshte vendosur: Largimi i 
Z.Alexander Balazs si administrator i Deges ne Shqiperi.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte larguar administratori:            ("Alexander Charles Balazs")         

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 
paguar)
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

20/01/2016 Numri i ceshtjes: CN-508477-01-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i urdhrit Nr.798 Regj., Nr.60 Prot., datë 13.01.2016, 
lëshuar nga Zyra Permbarimore "BLEK-K" sh.p.k, ku është urdhëruar: Vendosja e masës 
së sekuestros konservative ne kuotat e debitorit “TRANSATLANTIC ALBANIA” Ltd. - 
Dega Shqiptare, me NUIS (NIPT) - K72205016P dhe mos kryerjen e asnje veprimi tjeter i 
cili mund te ndryshoje te dhenat ne Regjistrin Tregtar.

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

22/01/2016 Numri i ceshtjes: CN-519221-01-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr.3775, 
Nr.602 Prot, datë 18.01.2016, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat, “ STRATI 
BAILIFF SERVICE ” protokulluar ne Q.K.R me Nr.615, Datë 20.01.2016 ku është 
urdhëruar:  Vendosja e masës së sekuestros konserva mbi aktivet që zotëron pala debitore,  
shoqëria  " TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd " Dege e shoqërisë së huaj, me 
NUIS(NIPT) K72205016P,. Këto aktive të qëndrojnë të bllokuara deri në një urdhër të 
dytë të përmbaruesit.

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

25/01/2016 Numri i ceshtjes: CN-520031-01-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdherit, Nr. 74 Prot, Nr. 235-260 Regj, datë : 
19.01.2016, protokolluar nga QKR, me Nr. 652 Prot, date: 21.01.2016, lëshuar nga 
shoqeria permbarimore “ ZIKE ”, ku eshte urdheruar: Vendosja e sekuestros konservative, 
ne kuotat e shoqerise “ Transatlantic Albania Ltd-Dega e Shqiperise, me NUIS 
K72205016P si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave duke ndaluar 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BEC82E6D-72A0-49ED-BA79-5442FF330669
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BEC82E6D-72A0-49ED-BA79-5442FF330669
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D3D19765-BBC1-4AF3-9BBA-63F02537E53E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0685F72E-8616-4A1E-AB1C-8A22627A86FB
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6ACC218B-32CC-443A-9D23-F7BF5C0F2CB6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B93F3F7D-CC8A-45C3-90FE-B4AF7349C3DF
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tjetersimin dhe ose disponimin e tyre si dhe  moskryerjen e asnje veprimi tjeter I cili mund 
te ndryshoje te dhenat e regjistrit tregtar.Dokumentacioni do te qendroje i bllokuar deri  ne 
nje urdher te dyte.

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

01/02/2016 Numri i ceshtjes: CN-531375-02-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i urdhrit Nr.299-478 Prot dhe Nr. 01-479 Prot, datë 
27.01.2016, protokolluar nga QKR me Nr.927 dhe Nr.928 Prot, datë 28.01.2016, lëshuar 
nga Studio Përmbarimore “Prestige Bailiff Services” drejtuar QKR, ku ështe urdhëruar:  
Vendosjen e  masës së sekuestros konservative në aksionet/kuotat që zotëron pala debitore 
“TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd - Dega Shqiptare”  me NIPT K72205016P. 
Dokumentacioni do të qëndriojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë.

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

04/02/2016 Numri i ceshtjes: CN-538305-02-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i urdhrit Nr.838 Prot, datë 01.02.2016, lëshuar nga 
Zyra e Përmbarimit “Ermir Godaj”,  sh.p.k, drejtuar QKR,  ku ështe urdhëruar: Qendra 
Kombëtare e Regjistrimit të vendosë masën e sekuestros konservative mbi kapitalin që 
zotëron debitori shoqëria “TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd. - Dega Shqiptare”, pajisur 
me NIPT K72205016P, në mënyrë që të mos kryhet asnjë veprim  tjetërsimi apo 
disponimi.

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

09/02/2016 Numri i ceshtjes: CN-540498-02-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.3-Regj, 68-Prot,  datë 03.02.2016, 
lëshuar nga Shoqëria Përmbaruesi Privat  “ BAILIFF SERVICE EXECUTIVE " sh.p.k., ku 
është urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros mbi pjeset/kuotat/aktivet e palës debitore  
shoqëria  " TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd " Dege e shoqërisë së huaj, me 
NUIS(NIPT) K72205016P,. Këto aktivetë të qëndrojnë të bllokuara deri në një urdhër të 
dytë të përmbaruesit.

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

19/02/2016 Numri i ceshtjes: CN-559778-02-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr. 510-491–Prot, datë 15.02.2016, 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0C031C99-22BB-4A4A-A296-EEDBC3E3DB96
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B94C2D79-9F43-4EBB-84C3-359DFF02DCEB
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C1FE0CCE-7CDE-4394-83B3-4274556B7090
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3B4CBFCF-965F-4836-B2B2-2255C22F30F4
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lëshuar nga Zyra Përmbarimore private “ PRESTIGE “ sh.p.k., ku është urdhëruar: 
Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kapitalin e shoqeris " 
TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd " Dege e shoqërisë së huaj, me NUIS (NIPT) 
K72205016P, ME PERFAQESUES LIGJORE Z. Douglas Craig Nester. Dokumentacioni 
të qëndroi i bllokuar deri në një urdhër të dytë nga përmbaruesi.

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

03/03/2016 Numri i ceshtjes: CN-579040-03-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr. 1418 Prot., date 25.02.2016, lëshuar 
nga  Përmbaruesi Gjyqësor Privat  “ERMIR GODAJ”, protokolluar nga QKR, me Nr. 
2024 Prot., datë 29.02.2016, ku është urdhëruar: Heqja e masës së sekuestros konservative 
te vendosur mbi kapitalin qe zoteron debitori, Shoqëria “TRANSATLANTIC ALBANIA 
Ltd. - Dega Shqiptare”,  me NUIS(NIPT) K72205016P, urdheruar vendosja e sekuestros 
me shkresen Nr.5321 Prot date 07.12.2015 te Përmbaruesi Gjyqësor Privat  “ERMIR 
GODAJ”.

Lista e Dokumenteve:

04/03/2016 Numri i ceshtjes: CN-583449-03-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrave Nr.1614 Prot., datë 01.03.2016, 
protokolluar nga QKR me Nr.2170 Prot., date 01.03.2016, Nr.1610 Prot., datë 01.03.2016, 
protokolluar nga QKR me Nr.2171 Prot., date 02.03.2016 lëshuar nga Permbaruesi 
Gjyqesor Z. Ermir Godaj , ku është urdhëruar: Vendosjen e masës së sekuestros 
konservative mbi kapitalin që zotëron debitori,  “Transatlantic Albania LTD” degë e 
shoqerise se huaj,me Nuis (Nipt) K72205016P, në mënyrë që të mos kryhet asnje veprim 
tjetersimi apo disponimi.  

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

08/03/2016 Numri i ceshtjes: CN-587394-03-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdherit, Nr.1671 Prot, datë : 02.03.2016, 
protokolluar nga QKR, me Nr. 2266 Prot, date: 04.03.2016, lëshuar nga studio 
permbarimore “ Ermir Godaj ”, ku eshte urdheruar: Vendosja e masese se sekuestros 
konservative mbi pasurite e debitorit , mbi kapitalin  qe zoteron debitori shoqeria “ 
TRANSATLANTIC ALBANIA LTD”, pajisur me NUIS K72205016 P, ne menyre qe te 
mos kryhet asnje veprim tjetersimi apo disponimi.

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=05C10F89-5468-4232-821A-F8FF27802F2D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=607C7C74-9E8C-4B30-8A7D-030D1CAEC6BF
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1887A219-345D-4FA1-AD40-10510E2EFF65
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19/04/2016 Numri i ceshtjes: CN-656851-04-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i urdhrit Nr. 203 Prot, datë 01.03.2016, lëshuar nga 
Përmbarues Gjyqesor Ina Barjamaj ,  ku ështe urdhëruar: Të  bllokohen kapitalet si person 
juridik , te subjektit  debitor shoqëria tregtare “TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd. - 
Dega Shqiptare”, pajisur me NIPT K72205016P, ne kuader te ekzekutimit te detyrimit qe 
rrjedh nga titulli ekzekutiv me objekt detyrimin ne shumen  1 764 077 (nje milion e 
shtateqind e gjashtedhjete e kater mije e shtatedhjete e shtate ) leke.

Lista e Dokumenteve:

29/04/2016 Numri i ceshtjes: CN-673999-04-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, datë  29.02.2016, ku është vendosur: - 
Ndryshim Administratorit të degës. Depozitimi i urdhrit, Nr.207  Prot., datë  11.03.2016, 
lëshuar nga Shoqëria  “ZIKE” sh.p.k.,  ku është urdhëruar: QKB, të lejojë regjistrimin e 
vendimit, date 29.02..2016, të subjektit TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd. - Dega 
Shqiptare,  për emërimin e Z. Naim Kasa në cilësinë  përfaqësuesit ligjor të ri të 
kompanisë. Depozitimi i shkresës, Nr.758  Prot., datë  27.04.2016, lëshuar nga Shoqëria  
“BLEK  - K” sh.p.k., me anë të silës vlerësohet e arsyeshme ndryshimi i  përfaqësuesit 
ligjor të ri të kompanisë TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd. - Dega Shqiptare. 
Sekuestroja konservative mbi aksionet dhe kuotat të vazhdojë të qëndroje e bllokuar.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:            ("Naim Kasa")                      Nga data "29/02/2016"           
eshte larguar administratori:            ("Douglas Craig Nester")         

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

06/05/2016 Numri i ceshtjes: CN-684803-05-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit, Nr. 1181 Prot, Nr. 310 Regj, datë : 
03.05.2016, protokolluar nga QKB, me Nr.777 Prot, date: 04.05.2016, lëshuar nga 
shoqeria permbarimore “ Debit Collection”, ku eshte urdheruar: Vendosja e mases se 
sekuestros mbi titujt e pronesise te debitorit shoqeria “ Transatlantic Albania”Ltd, me 
NUIS K72205016P, me qellim mostjetersimin e tyre nga debitori.

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F27C100C-DECD-4915-931B-6FACC8C1D2A9
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F27C100C-DECD-4915-931B-6FACC8C1D2A9
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C75459C0-6D35-4DA9-96FC-A534CA2D09A5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F9B8A69F-A047-496F-A31C-AC957FBF6D62
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F9B8A69F-A047-496F-A31C-AC957FBF6D62
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=621F1010-CC17-4615-ACAD-5A3EB8FC487B
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06/05/2016 Numri i ceshtjes: CN-684876-05-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i urdhrit Nr.1180 Prot, Nr. 312 Regj, date 
03.05.2016, protokolluar nga QKB me Nr.778 datë 04.05.2016, lëshuar nga Studio 
Përmbarimore “Debit Collection” drejtuar QKB, ku është urdhëruar: Vendosja  e masës së 
sekuestros mbi titujt e pronësisë në pronësi të debitorit shoqëria “TRANSATLANTIC 
ALBANIA Ltd. - Dega Shqiptare”, me NIPT K72205016P, me qëllim mostjetërsimin e 
tyre nga debitori.   

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

09/05/2016 Numri i ceshtjes: CN-689457-05-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhërit Nr.811 Prot, datë 11.03.2016, 
protokolluar nga QKB me Nr. 2572 Prot., date 15.03.2016 "Për Vënien e Sekuestros 
Konservative”, lëshuar nga Permbarues Gjyqesor "Agim Sulçe" drejtuar QKB, ku është 
urdhëruar: Vendosja e masës sekuestro konservative ne kuotat e debitorit Transaltintic 
Albania Ltd dhe Nipt K72205016P.

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

06/06/2016 Numri i ceshtjes: CN-737243-06-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i urdhrit  Nr.239 Regj, date 09.05.2016, 
protokolluar nga QKB me Nr.1189 datë 13.05.2016, lëshuar nga Permbarues Gjyqësor 
Privat“Neritan Çuko” drejtuar QKB, ku ështe urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros 
mbi pasuritë e luajtshme të shoqërisë  “TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd. - Dega 
Shqiptare”,me NIPT K72205016P, në vlerën prej 100% të aksioneve të shoqërisë, të cilat 
janë aksione të tashme dhe të ardhshme të shoqëria  “TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd. 
- Dega Shqiptare”, me NIPT K72205016P duke përfshirë edhe aksionet në të cilat shoqëria 
mund të bëhet aksionare. Pasuria e sipërcitaur të vendoset në sekuestro deri në shlyerjen e 
plotë të detyrimit.  

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

06/06/2016 Numri i ceshtjes: CN-737945-06-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhrit,  Nr.6 Regj., datë 10.05.2016, protokolluar 
nga QKB me  Nr.1097 Prot.,  datë 11.05.2016, nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat 
“ARLOND KËRMAJ”, ku është urdhëruar: Vendosjen e sekuestros konservative mbi 
kuotat e debitorit   “TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd. - Dega Shqiptare”, me NUIS 
(NIPT) K72205016P, me datë regjistrimi 05/10/2007.

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2A9142C3-38FF-4907-AC8B-037CB9EF9E4E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=CE9EF519-2942-4ACD-8A8C-6B59F3CBFD08
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0960EDF7-6EBF-4922-95DA-4B13C94C13F9
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Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

06/06/2016 Numri i ceshtjes: CN-738052-06-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhrit,  Nr.221-244 Prot., datë 10.05.2016, 
protokolluar nga QKB me  Nr.1244 Prot.,  datë 16.05.2016, nga Përmbaruesi Gjyqësor 
Privat “Ina Barjamaj”, ku është urdhëruar: Vendosja e sekuestros mbi titullin e pronesise, 
kapitalet si person juridik te subjektit debitor “TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd. - Dega 
Shqiptare”, me pare "Stream Oil and Gas LTD", Dega Shqiperi me NUIS (NIPT) 
K72205016P, me qellim mostjeterimin e tyre, ne kuader te ekzekutimit te deyrimit qe 
rrjedh nga titulli ekzekutiv me objekt detyrimin shperblim demi ne favor te kreditoreve.

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

09/06/2016 Numri i ceshtjes: CN-741181-06-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.769 Prot, datë 27.05.2016, lëshuar nga 
Permbaruesi Gjyqesor Altin Vako, protokolluar nga QKB me Nr.1958 Prot., datë 
27.05.2016, ku është urdhëruar: Vëndosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha 
aksionet e zoteruara nga 'Transatlantic Albania Ltd" shpk, meNUIS( NIPT) K72205016P.

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

09/06/2016 Numri i ceshtjes: CN-745546-06-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr.  236 Regj.,datë 18.05.2016, 
protokolluar nga QKB me Nr.1561 Prot., date 20.05.2016, lëshuar nga Zyra Permbarimore 
“Ylli Hysaj” person fizik , ku është urdhëruar: Vendosjen e sekuestros konservative mbi 
kuotat që zotëron “ Trans Atlantic Albania Ltd dega Shqiperi” dega Shqiperi, Nuis (Nipt) 
K72205016P, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave duke ndaluar 
disponimin ose tjetersimin e tyre, si dhe ushtrimin e te drejtave qe rrjeshin nga keto kuota.

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

14/06/2016 Numri i ceshtjes: CN-745551-06-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr.245 Regj., datë 16.05.2016, lëshuar 
nga Permbaruesi Gjyqesor Privat Neritan Çuko, ku është urdhëruar: Vendosja e masës së 
sekuestros konservative mbi pasurine e luajtshme të “TRANSATLANTIC ALBANIA 
Ltd.” - Dega Shqiptare, me NUIS (NIPT) - K72205016P, ne vleren prej 100 % te 
aksioneve te shoqerise.

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=07E5095C-1FA8-4164-8C51-2B631A12E17E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C1813B02-990E-469E-813C-0389B7B5A02D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D1C8AE21-DF7A-4FCE-A76D-B137B6D6596A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=46269BEF-3ACE-459D-8485-F0E3502ED88D
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Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

14/06/2016 Numri i ceshtjes: CN-752160-06-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhrit, Nr.147, datë 06.06.2016, lëshuar nga Zyra 
Përmbarimore “AVDULAJ BAILIFF SERVICES”, protokolluar nga QKB, me 
Nr.2427Prot., datë 07.06.2016, ku është urdhëruar: Bllokimi i aktiveve të regjistruara, deri 
në një urdhër të dytë, në emër të debitorit: Shoqëria “TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd. 
- Dega Shqiptare”, me NUIS (NIPT) K72205016P.

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

07/07/2016 Numri i ceshtjes: CN-798153-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim bilanci viti 2010.

Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël

13/07/2016 Numri i ceshtjes: CN-812751-07-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr. 483 Prot. date 07.07.2016, leshuar nga 
permbaruesi privat Ilia Elezi, protokolluar nga QKB me Nr. 3963 Prot. date 11.07.2016, 
per vendosjen e mases se sekuestros koservative ndaj kuotave apo aksioneve ne 
pronesi/bashkepronesi te debitorit: shoqeria "TRANSATLANTIK ALBANIA LTD" 
sh.p.k, me NUIS (NIPT) K72205016P.

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

19/07/2016 Numri i ceshtjes: CN-824177-07-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdherit Nr.957 Prot ,datë 13.07.2016, lëshuar 
nga permbarues gjyqesor Altin Vako, protokolluar nga QKB me Nr.4206 Prot., datë 
14.07.2016, ku është urdhëruar: Venia e masës së sekuestros konservative ne aksionet qe 
zoteron "Transatlantic Albania Ltd" me NIPT-K72205016P.

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

05/08/2016 Numri i ceshtjes: CN-865966-08-16

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=314BB12B-E744-4CB3-AEE1-82E5CA4882B1
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=14FF9A71-7C31-4870-A238-E5ED399E33DD
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D3984CCF-25E7-4A13-A0A3-57757A575B84
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DAE86C51-172C-486F-AD2B-794068EDB71F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D86B3276-6B40-413C-8C83-BF752EAAEB75
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8E7E3F99-5A9D-4387-89EB-D71715B6C710
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=261DFE47-C86A-45FD-A3AF-1F27547B540E
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Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdherit, Nr.4871Prot, datë : 28.07, lëshuar nga 
studio permbarimore “ Ermir Godaj ”, ku eshte urdheruar: Heqja e masese se sekuestros 
konservative mbi kapitalin e shoqerise“ TRANSATLANTIC ALBANIA LTD”,  me NUIS 
K72205016 P, vendosur me ane te urdherit, Nr.1671 Prot, datë : 02.03.2016.

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

17/08/2016 Numri i ceshtjes: CN-884363-08-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i urdhrit  Nr.269 Regj, date 08.07.2016, 
protokolluar nga QKB me Nr. 4009 datë 11.07 .2016, lëshuar nga Permbarues Gjyqësor 
Privat“Neritan Çuko” drejtuar QKB, ku ështe urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros 
mbi pasuritë e luajtshme të shoqërisë  “TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd. - Dega 
Shqiptare”,me NIPT K72205016P, në vlerën prej 100% të aksioneve të shoqërisë, të cilat 
janë aksione të tashme dhe të ardhshme të shoqëria  “TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd. 
- Dega Shqiptare”, me NIPT K72205016P duke përfshirë edhe aksionet në të cilat shoqëria 
mund të bëhet aksionare. Pasuria e sipërcitaur të vendoset në sekuestro deri në shlyerjen e 
plotë të detyrimit.    

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

26/08/2016 Numri i ceshtjes: CN-888461-08-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i  Urdherit Nr. 2865Prot., Nr.358 Regj., date 
16.08.2016, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “AEF Bailiff Service” sh.p.k., ku është 
urdhëruar: " Vendosja e mases se bllokimit ne kuotat e pales debitore TRANSATLANTIC 
ALBANIA Ltd. - Dega Shqiptare  me NUIS( NIPT)- K72205016P si dhe  mbi te drejtat qe 
rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave  duke ndaluar tjetersimin dhe /ose disponimin e tyre 
si dhe moskryerjen e asnje veprimi  tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat e regjistrit 
tregtar.. Dokumentacioni do te te qendroje i bllokuar deri ne nje urdher te dyte nga ana 
jone.”   

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

29/08/2016 Numri i ceshtjes: CN-902483-08-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim bilanc 2009

06/10/2016 Numri i ceshtjes: CN-969370-10-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit 2008

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D35EEB72-FCBE-4730-9076-5460457C5CB3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7F76E254-8B92-4151-A9F5-A8C665AAB200
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BFD9C41C-085C-46ED-B868-52186A5393E4
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Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Raport Auditimi
Bilanci Kontabël

14/10/2016 Numri i ceshtjes: CN-985541-10-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhrit Nr.48 Regj. Nr.603 Prot., date 11.10.2016 
protokolluar nga QKB me Nr.8307 Prot., date 12.10.2016, leshuar nga Shoqeria "B.S.E 
Bailiff Service Executive" sh.p.k, ku eshte urdheruar: "Vendosja e mases se sekuestros 
konservativene personin juridik Transatlantic Albania Ltd me Nipt-K72205016P ne 
pjeset/kuotat/aktivet qe ky debitor zoteron te regjitruara.Pjeset/ Kuotat/ Aktivet do te 
qendojne te sekuestruaara deri ne nje urdherese te dyte".

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

03/11/2016 Numri i ceshtjes: CN-018472-11-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit, Nr.1539/3 Prot, datë : 28.10.2016, 
protokolluar nga QKB, me Nr. 9156 Prot, date: 01.11.2016, lëshuar nga shoqeria 
permbarimore “JUSTITIA”shpk, ku eshte urdheruar: Venia menjehere e mases se 
sekuestros konservative ne aktivitetiet e pales debitore shoqeria “ Transatlantic Albania 
Ltd”, me NUIS K72205016P. 

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

14/11/2016 Numri i ceshtjes: CN-030746-11-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit, Nr.1516  Prot, Nr. 794 Dosje,  datë : 
07.11.2016, protokolluar nga QKB, me Nr.9452 Prot, date: 08.11.2016, lëshuar nga 
Permbarues Gjyqesor Altin Vako , ku eshte urdheruar: Vendosja e mases se sekuestros 
konservative  mbi te gjitha  aksionet  e zoteruara nga  debitori  shoqeria “ Transatlantic 
Albania Ltd”, me NUIS K72205016P.    

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

13/12/2016 Numri i ceshtjes: CN-067726-12-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit, Nr. 51429 Prot, Nr. 429 Dosje, datë : 
05.12.2016, protokolluar nga QKB, me Nr. 10793  Prot, date: 09.12.2016, lëshuar nga 
shoqeria permbarimore “ARB”shpk , ku eshte urdheruar: Vendosja e menjehershme e 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BA59B264-E145-4278-B28B-74E78676AAF0
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E0BA8ECB-1172-4535-9A30-78F35A197AC9
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=56610F8E-7F17-4C79-8B49-A32AE066343B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E1D2A98C-1C62-4914-A986-CC69CAF13DF8
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A60D33CB-8059-4AAF-95CE-E6296B11A4B7
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C0624B7D-7104-4305-ABF2-8827E067FC0D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3F209DC9-B838-4CC9-A2D2-F1B57E0AA6EE
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mases se  sekuestros konservative, ne kuotat e shoqerise “ Transatlantic Albania Ltd-Dega 
e Shqiperise, me NUIS K72205016P   dhe  moskryerjen e asnje veprimi tjeter I cili mund 
te ndryshoje te dhenat e regjistrit tregtar. Vendosja e sekuestros konservative, ne te tjera  
kuota/aksione te cilat zoterohen nga  debitori shoqeria “ Transatlantic Albania Ltd-Dega e 
Shqiperise, me NUIS K72205016P  ne shoqeri te tjera te regjistruara prane regjistrit 
tregtar. 

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

09/01/2017 Numri i ceshtjes: CN-098688-01-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit, Nr. 57/7 0053-16 Prot, datë : 28.12.2016, 
protokolluar nga QKB, me Nr. 110  Prot, date: 05.01.2017, lëshuar nga shoqeria 
permbarimore private “BESA”shpk , ku eshte urdheruar: Vendosja e mases se  sekuestros 
konservative, ne kuotat e shoqerise “ Transatlantic Albania Ltd-Dega e Shqiperise, me 
NUIS K72205016P   si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre aksioneve/ 
kuotave duke ndaluar tjetersimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnje 
veprimi tjeter, i cili mund te ndryshoje te dhenat e regjistrit tregtar. Dokumentacioni do te 
qendroje i bllokuar deri ne nje urdher te dyte".

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

06/02/2017 Numri i ceshtjes: CN-140491-02-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr.274 Prot., datë 31.01.2017, lëshuar nga 
Permbaruesja Gjyqesore Private Ina Barjamaj, ku është kerkuar: Vendosja e masës së 
sekuestros konservative mbi titullin e pronesise, kapitalet si person juridik te subjektit 
debitor “TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd. - Dega Shqiptare” Dege e shoqërisë së huaj, 
me NUIS (NIPT) - K72205016P, me qellim mostjetersimin e tyre ne kuader te ekzekutimit 
te detyrimit qe rrjedh nga tituli ekzekutiv me objekt detyrimin shperblim demi ne favor te 
kreditorit, ne vleren prej 100 % te aksioneve te shoqerise, te cilat jane aksione te tashme 
dhe te ardhshme te shoqerise, duke perfshire edhe aksionet ne te cilat shoqeria mund te 
behet aksionare. 

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

20/02/2017 Numri i ceshtjes: CN-151560-02-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhërit Nr.144 Prot, datë 27.01.2017, 
protokolluar nga QKB me Nr. 1893 Prot., date 18.02.2017 "Për Vënien e Sekuestros 
Konservative”, lëshuar nga Permbarues Gjyqesor "Arben Matani", drejtuar QKB, ku është 
urdhëruar: Ndalimin e tjetersimit te pasurive te luajteshme e te paluajteshme te shoqerise 
Transatlantic Albania ltd- Dega ne Shqiperi, me NIPT K72205016P, me perfaqesues ligjor 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=AB5944AE-B696-4026-B84D-D889C1B0D9BF
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8189AE6E-B478-4DA1-9652-D34B9944E482
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5E24A0C6-2B09-4DA8-9188-EC5A2B1F2893
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te deges se perfaqesimit Z. naim Kasa, deri ne ekzekutimin e plote te detyrimit. 

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

01/03/2017 Numri i ceshtjes: CN-166027-02-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhërit Nr.585 Prot, datë 10.02.2017, 
protokolluar nga QKB me Nr. 2100 Prot., date 13.02.2017 "Për Vënien e Sekuestros 
Konservative”, lëshuar nga Permbaruesja Gjyqesore"Gentiana Abdyl Madani", drejtuar 
QKB, ku është urdhëruar: Vendosja e masës sekuestro konservative ne kuotat/aktivet e 
pales Shoqeria "Transatlantic Albania LtD" Dega Shqiptare me NIPT K72205016P, apo 
ndryshimin e te dhenave ne regjistrin tregtare, te ketyre aksioneve qe zoteron debitori : 
Shoqeria "Transatlantic Albania LtD" Dega Shqiptare me NIPT K72205016P, per 
Ezekutimin e Urdherit te Ekzekutimit nr. 8487/U date 06.11.2015, marre forme te prere 
31.10.2016 leshuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqesore Tirane. 

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

01/03/2017 Numri i ceshtjes: CN-178888-03-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit, Nr. 221-244 Prot, datë : 22.02.2017, 
protokolluar nga QKB, me Nr. 2868 Prot, date: 27.02.2017, lëshuar nga studio 
permbarimore “Ina Barjamaj”, ku eshte urdheruar: Pezullimi ne sisitem i Niptit te subjektit 
debitor “TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd”me NUIS K72205016P, ne kuader te 
rikuperimit me force, ne menyre te detyrueshme te detyrimit te percaktuar me vendimin 
gjyqesore te formes se prere.

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

30/03/2017 Numri i ceshtjes: CN-217640-03-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhrit  Nr.379 Prot.,  Nr.934Dosje datë 
27.03.2016, protokolluar nga QKB me Nr.4397  Prot., date 27.03.2017 lëshuar nga 
Permbarues Gjyqesor Privat Altin Vako, drejtuar QKB-se, ku ështe urdhëruar: Vendosjen e 
mases se sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga shoqeria 
“TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd. - Dega Shqiptare”, me NUIS-K72205016P.

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

07/04/2017 Numri i ceshtjes: CN-233142-04-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes:  Depozitim i Urdhrit  Nr. 123/7 0045-17 Prot.,  datë 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9019E6C9-7B85-47BF-9B76-663502F63339
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=724EA9B4-D577-4826-879C-2F7EDC551C83
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C34256C7-C01B-4A6C-AA55-620A905FF7EA
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FF97D65E-1411-4280-82AD-472D50836EFC
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04.04.2017, protokolluar nga QKB me Nr.4942  Prot., date 05.04.2017 lëshuar nga 
Shoqeria permbarimore “BESA” shpk , ku ështe urdhëruar: Vendosjen e mases se 
sekuestros konservative ne aksionet/ kuoata  e zoteruara nga shoqeria 
“TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd. - Dega Shqiptare”, me NUIS-K72205016P   si dhe 
mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre aksioneve/ kuotave duke ndaluar tjetersimin 
dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnje veprimi tjeter, i cili mund te 
ndryshoje te dhenat e regjistrit tregtar. Dokumentacioni do te qendroje i bllokuar deri ne 
nje urdher te dyte.   

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

12/04/2017 Numri i ceshtjes: CN-239367-04-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdherit Nr.418    Prot, date  05.04.2017    , 
lëshuar nga permbarues Z.Altin Vako , protokolluar nga QKB me Nr.5297  Prot., datë  
10.04.2017, ku është urdhëruar: Vendosja   e masës së sekuestros konservative mbi  
aksionet e  shoqerise “Transatlantic Albania LTD ”shpk me  NIPT-K72205016P.

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

14/04/2017 Numri i ceshtjes: CN-241737-04-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdherit Nr.418 Prot.,778,Dosje., date  
05.04.2017, lëshuar nga permbarues Z.Altin Vako , drejtuar QKB, ku është urdhëruar: 
Vendosja   e masës së sekuestros konservative mbi  aksionet e  shoqerise “Transatlantic 
Albania LTD ”shpk me  NIPT-K72205016P.  

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

20/04/2017 Numri i ceshtjes: CN-244070-04-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhrit Nr.421Prot, Nr. 779 Dosje date 
05.04.2017 protokolluar nga QKB me Nr.5296Prot., date 10.04.2017, leshuar nga  
permbrues gjyqesor Altin Vako, ku eshte urdheruar: Vendosja e mases se sekuestros mbi te 
gjitha aksionet e zoteruara nga shoqeria “Transatlantic Albania LTD”me Nipt 
K72205016P.

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

21/04/2017 Numri i ceshtjes: CN-252990-04-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdherit Nr. 424   Prot, date  05.04.2017     , 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=01C1D330-571B-4506-AE7D-79B3BD0E1769
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=60FDBA0C-C006-44BA-867C-EA35FFC89FF2
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=95E2588F-6CC3-459D-BCDA-574DA5251F89
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1FDE2EC7-EB80-4E36-B7D8-5CF1CE23502E
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lëshuar nga permbarues Z.Altin Vako , protokolluar nga QKB me Nr.5294  Prot., datë 
10.04.2017, ku është urdhëruar:  Vendosja  e masës së sekuestros konservative mbi   
aksionet  e shoqerise “”TRANSATLANTIC ALBANIA LTD" shpk me  NIPT-
K72205016P.

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

27/04/2017 Numri i ceshtjes: CN-262426-04-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i urdhrit  Nr.424Prot., Nr.780Dosje, datë 
05.04.2017, protokolluar nga QKB me Nr.5295 Prot., date 10.04.2017 lëshuar nga 
Permbarues Gjyqesor Altin Vako drejtuar QKB-se, ku ështe urdhëruar: Vendosjen e mases 
se sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga shoqeria  
“TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd. - Dega Shqiptare” me NIPT K72205016P. 

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

28/04/2017 Numri i ceshtjes: CN-264064-04-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i urdhrit  Nr.421 Prot., Nr.779 Dosje, datë 
05.04.2017, protokolluar nga QKB me Nr.5293  Prot., date 10.04.2017, lëshuar nga 
Permbarues Gjyqesor Altin Vako drejtuar QKB-se, ku ështe urdhëruar: Vendosjen e mases 
se sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga shoqeria  
“TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd. - Dega Shqiptare” me NIPT K72205016P.    

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

02/05/2017 Numri i ceshtjes: CN-265970-04-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.549 Dosje, Nr.426 Prot, datë 
24.04.2017, "Urdhër për Vënien e Sekuestros Konservative", lëshuar nga Zyra 
Përmbarimore "E.G BAILIFF SERVICES", protokolluar nga QKB me Nr.6224 Prot, datë 
27.04.2017: Vendosjen e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha kuotat/aksionet e 
zotëruara nga debitori, shoqëria "Transatlantic Albania" Ltd me NIPT K72205016P.  

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

04/05/2017 Numri i ceshtjes: CN-270236-05-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhrit Nr.426 Prot., date 24.04.2017 protokolluar 
nga QKB me Nr.6223 Prot., date 27.04.2017, leshuar nga Zyra Permbarimore E.G Bailiff 
Service, ku eshte urdheruar: "Vendosja e mases se sekuestros konservative mbi te gjitha 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2997D087-F156-404C-8C12-C0AAB464E16B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D54700EE-587E-484A-B38C-6CFA57940179
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5EC0D3DA-7206-4A89-A19A-02EE8FC6DC26
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E20018CF-8D5E-4F98-82B8-FA4DBA7E91B0
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kuotat/aksionet e zoteruara nga debitori shoqeria TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd me 
Nipt-K72205016P.

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

02/06/2017 Numri i ceshtjes: CN-307875-05-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr. 293-299 Prot. date 25.05.2017, 
leshuar nga permbaruesja gjyqesore private Ina Barjamaj, per vendosjen e e sekuestros mbi 
titullin e pronesise, kapitalet te subjektit debitor, "Transatlantic Albania" ltd dega ne 
Shqiperi, me NUIS (NIPT) K72205016P, ne vleren prej 100% te aksioneve te cilat jane 
asksione te tashme dhe te ardhshme, me qellim mostjetersimin e tyre, ne kuader te 
ekzekutimit te detyrimit qe rrjedh nga titulli ekzekutiv.

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

06/06/2017 Numri i ceshtjes: CN-318937-06-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr. 479  Prot., Nr. 368 Regj.,  date 
29.05.2017, protokolluar nga QKB me Nr.7882, dt. 30.05.2017,  leshuar nga permbarues 
gjyqesore private Ilir Dervishi , per vendosjen e mases se sekuestros  konservative  ne 
kuotat / aksionet e pales debitore "Transatlantic Albania" ltd dega ne Shqiperi, me NUIS 
(NIPT) K72205016P, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i  ketyre kuotave duke 
ndaluar tjetersimin ose disponimin e tyre si dhe, moslejimin e ndryshimit te adresave si dhe 
mos kryerjen e asnje veprimi  tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat ne regjistrin tregtar. 
Dokumentacioni do te qendroje i bllokuar deri ne nje urdher tjeter te permbaruesit.  
Vendosjen e mases se sekuestros  konservative  ne  te tjera kuota / aksione te pales debitore 
"Transatlantic Albania" ltd dega ne Shqiperi, me NUIS (NIPT) K72205016P.   

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

29/06/2017 Numri i ceshtjes: CN-338780-06-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr.  367 Regj.,datë 09.06.2017, 
protokolluar nga QKB me Nr.8879 Prot., date 16.06.2017, lëshuar nga Zyra Permbarimore 
“Ylli Hysaj” person fizik , ku është urdhëruar: Heqjen e mases se sekuestros konservative 
mbi kuotat që zotëron “ Trans Atlantic Albania Ltd dega Shqiperi me Nuis (Nipt) 
K72205016P, si dhe  te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave duke ndaluar 
tjetersimin e tyre, si dhe ushtrimin e te drejtave qe rrjedhin nga keto kuota.

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=ECB51FF1-9C3B-44C4-A290-F2D2A32AEC3E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7141616A-B2C5-4A48-B263-18E87997FEC5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BB476581-CB63-4D14-B2C5-3BAA27F14FA5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2D0A0E3D-FD6B-480E-90D7-7D197A083FC9
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04/07/2017 Numri i ceshtjes: CN-348725-06-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhrave Nr.386 Regj.,  dhe Nr.387 Regj date 
21.06.2017 protokolluar nga QKB me Nr.9349 Prot., dhe Nr.9348 date 23.06.2017, leshuar 
nga Permbarues Gjyqesor Ylli Hysaj, ku eshte urdheruar: "Vendosja e mases se sekuestros 
konservative ne aktivitetin e debitorit shoqeria "TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd." me 
Nipt-K72205016P, si dhe te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave duke ndaluar 
tjetersimin ose disponimin e tyre si dhe ushtrimin e te drejtave qe rrjedhin nga keto kuota.

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

14/07/2017 Numri i ceshtjes: CN-371463-07-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhrit  Nr. 427 Regj., Nr. 606 Prot.,  date 
06.07.2017 protokolluar nga QKB me Nr.10242 Prot., dt. 07.07.2017,  leshuar nga  Zyra e 
Permbarimit  Gjyqesor “ ANDANI BAILIFF OFFICE” , ku eshte urdheruar: "Bllokimin e 
aksioneve si dhe te aseteve te lidhura me keto aksione , me qellim mostjetersimin e tyre ne  
shoqerine "TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd." me Nipt-K72205016P,  me perfaqesues  
ligjor Naim Kasa  deri ne nje urdher tjeter nga permbaruesi , per te bere te mundur 
ekzekutimin e urdherit  Nr. 6133/U, dt. 20.07.2017 te  Gjykates se Rrethit Tirane. 

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

31/07/2017 Numri i ceshtjes: CN-391328-07-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhrit Nr. 657 Prot., date 17.07.2017 
protokolluar nga QKB me Nr. 10994 Prot., date 18.07.2017, leshuar nga Permbarues 
Gjyqesor Altin Vako , ku eshte urdheruar: "Vendosja e mases se sekuestros konservative 
mbi te gjitha kuotat/aksionet e zoteruara nga debitori shoqeria TRANSATLANTIC 
ALBANIA Ltd me Nipt-K72205016P.  

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

09/08/2017 Numri i ceshtjes: CN-422960-08-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhrit Nr. 738 Prot., date 07.08.2017 
protokolluar nga QKB me Nr. 12025 Prot., date 07.08.2017, leshuar nga Permbarues 
Gjyqesor Altin Vako , ku eshte urdheruar: Vendosja e mases se sekuestros konservative 
ndaj debitorit shoqeria “TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd” me Nipt-K72205016P.  Mbi 
te gjitha te drejtat qe lindin nga ”Marreveshja Hidrokarbure per Zhvillimin dhe Prodhimin 
e Hidrokarbureve ne Vendburimin Ballsh-Hekal” date 19.07.2007 lidhur midis, Shoqerise 
“Albpetrol” sh.a., dhe Shoqerise “Stream Oil&Gas Limited” (sot Shoqeria “Transantlantic 
Albania LTD”.

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4A7D4D39-8BE5-4458-8DDD-81A72F56A6FB
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=022BECCE-2767-4094-BB64-660B698C0CBB
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A290F262-39AF-4B3C-854A-D8436B5362D8
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Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

10/10/2017 Numri i ceshtjes: CN-504079-10-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhrave  Nr. 186/9 Prot., date 12.09.2017 dhe 
Nr. 197/9 Prot., date 12.09.2017  , leshuar nga Shoqeria Permbarimore “ BESA” shpk  , 
per vendosjen e mases se sekuestros  konservative  ne kuotat / aksionet e pales debitore 
"Transatlantic Albania" ltd dega ne Shqiperi, me NUIS (NIPT) K72205016P dhe 
administrator Naim Kasa , si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i  ketyre kuotave 
/aksioneve duke ndaluar tjetersimin ose disponimin e tyre si dhe, mos kryerjen e asnje 
veprimi  tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat ne regjistrin tregtar. Dokumentacioni do 
te qendroje i bllokuar deri ne nje urdher tjeter te permbaruesit.  Vendosjen e mases se 
sekuestros  konservative  ne  te tjera kuota / aksione te pales debitore "Transatlantic 
Albania" ltd dega ne Shqiperi, me NUIS (NIPT) K72205016P dhe administrator Naim 
Kasa, ne shoqeri te tjera te regjistruara prane regjistrit tregtar.    

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

11/10/2017 Numri i ceshtjes: CN-509642-10-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr. 2407 Prot, Nr. 874 Dosje,  datë 
04.10.2017, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat, “ ELITE BAILIFF S OFFICE  ” 
protokulluar ne Q.K.B me Nr. 14123, Datë 04.10.2017 ku është urdhëruar:  Vendosja e 
masës së sekuestros konserva mbi te gjitha  kuotat/ aksionet që zotëron pala debitore,  
shoqëria  " TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd " Dege e shoqërisë së huaj, me 
NUIS(NIPT) K72205016P. 

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

12/10/2017 Numri i ceshtjes: CN-511457-10-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhrit Nr.7793 Prot., date 25.09.2017 
protokolluar nga QKB me Nr.13927 Prot., date 29.09.2017, leshuar nga Zyra e 
Permbarimit Tirane, ku eshte urdheruar: "Vendosja e mases se sekuestros konservative mbi 
te gjitha kuotat dhe kapitalet e regjistruara ne emer te debitorit subjektit 
TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd. - Dega Shqiptare me NUIS (NIPT) K72205016P.

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

16/10/2017 Numri i ceshtjes: CN-514118-10-17

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3BCC0902-48FC-4C07-9460-0C2FF8304947
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=12EC9962-71C0-432F-A5DF-98AF25805B66
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4B1231DD-8C81-42FA-9981-2050F45058B4
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=100BB7DE-D3DE-4242-AA5E-6135A3A78327
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Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhrit Nr.1217/7 Prot., date 10.10.2017 
protokolluar nga QKB me Nr.14382 Prot., date 11.10.2017, leshuar nga Shoqeria 
Permbarimore "Enforcement Group" sh.p.k, ku eshte urdheruar: "Vendosja e mases se 
sekuestros konservative ne aksionet e pales debitore shoqeria "TRANSATLANTIC 
ALBANIA Ltd-Dega Shqiptare me NUIS (NIPT) K72205016P.

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

13/11/2017 Numri i ceshtjes: CN-550274-11-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhrit Nr.321 Prot., datë 06.11.2017, lëshuar nga 
Permbaruesja Gjyqesore Private "Ina Barjamaj", drejtuar QKB, ku është kerkuar: Bllokimi 
i kapitalit te subjektit debitor Shoqeria tregtare “TRANSATLANTIC ALBANIA” Ltd, me 
NUIS (NIPT) - K72205016P, ne kuader te ekzekutimit te detyrimit qe rrjedh nga titulli 
ekzekutiv Nr.62-2017-2631 (779)/U, date 05.06.2017 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Fier.  

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

23/11/2017 Numri i ceshtjes: CN-569312-11-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr. 326 Prot. date 17.11.2017, leshuar 
nga permbaruesi gjyqesor privat Ina Barjamaj, per bllokimin e kapitalit te subjektit debitor, 
shoqeria tregtare "Transatlantic Albania" Ltd me NUIS (NIPT) K72205016P, ne kuader te 
ekzekutimit te detyrimit qe rrjedh nga titulli ekzekutiv  Nr. 99, date 20.03.2017 te Gjykate 
se Rrethit Gjyqesor Fier.

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

04/12/2017 Numri i ceshtjes: CN-573180-11-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr. 250/7  0151-17 Prot.,  datë 
20.11.2017, lëshuar nga Shoqeria Permbarimore Private “BESA” sh.p.k, ku ështe 
urdhëruar:  Vendosja e mases se sekuestros konservative ne aksionet, kuotat e debitorit 
“TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd”, pajisur me NUIS (NIPT) – K72205016P, si dhe 
mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave duke ndaluar tjetersimin dhe/ose 
disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te 
dhenat ne Regjistrin Tregtar. Dokumentacioni do te qendroje i bllokuar deri në një urdhër 
të dytë nga ana jonë.  

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=23E1F80A-36BD-4917-9891-9A5112EE5DC7
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=35A80CA2-33ED-4139-AF49-09D9547D7141
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5C349AC8-E4D4-4637-8D0B-59972BC20F88
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2E49C08B-A9DE-4EE1-AD1F-11E710D1269B
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26/12/2017 Numri i ceshtjes: CN-602258-12-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr.249 Dosje, Nr.239/7 Prot., datë 
19.12.2017, lëshuar nga Permbaruesi Gjyqesor “Bislim Sinaj”, ku është urdhëruar: 
Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet dhe kapitalet qe 
zoteron debitori “TRANSATLANTIC ALBANIA” Ltd, me NUIS (NIPT) - K72205016P, 
si dhe mbi çdo send tjeter me vlere te regjistruar ne emer te subjektit debitor.

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

26/01/2018 Numri i ceshtjes: CN-644470-01-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdherit Nr.32 Prot., datë 22.01.2018, 
protokolluar nga QKB me Nr.872 Prot., date 24.01.2018, lëshuar nga Zyra e Permbarimit 
Gjyqesor Bujar Mehilli ku është urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros konservative 
ne kuotat/aksionet e pales debitore TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd. - Dega Shqiptare  
me Nuis (Nipt)- K72205016P, ne vleren 100% te aksioneve te shoqerise, si dhe mbi te 
drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave duke ndaluar tjetersimin ose disponimin e 
tyre  si dhe, moslejimin e ndryshimit te adresave si dhe moskryerjen e asnje veprimi tjeter i 
cili mund te ndryshoje te dhenat e regjistrit tregtar. Dokumentacioni do te qendroje i 
bllokuar deri ne nje urdher te dyte te permbaruesit gjyqesor per shlyerjen e plote te 
detyrimit sipas Titullit ekzekutiv te formes se prere Nr.899., date 16.06.2017 te Gjykates se 
Shkalles se Pare Vlore.

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

28/02/2018 Numri i ceshtjes: CN-685476-02-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr. 2134 Prot Nr. 4555 datë 26.02.2018 , 
lëshuar nga shoqeria permbarimore”Strati Bailiff’s service” shpk, ku është 
urdhëruar:Vendosja e mases se sekuestros konservative mbi aktivet e pales debitore 
TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd. - Dega Shqiptare me Nipt K72205016P dhe me 
perfaqesues ligjor z. Naim Kasa per ekzekutimin e urdherit te Ekzekutimit Nr. 10640/U 
Vendimi date 13.12.2017 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane. Keto aktive do te 
qendrojne te bllokuara deri ne nje urdher te dyte.

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

12/03/2018 Numri i ceshtjes: CN-699928-03-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdherit Nr.21 Prot., date  05.03.2018, 
protokolluar nga QKB me Nr.2708Prot.,  datë 08.03.2018, lëshuar nga Permbarues 
Gjyqesor Privat Fisnik Bajrami, ku është urdhëruar:  Vendosjen e mases se sekuestros 
konservative ne kuotat e kapitalit te debitorit  “TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd. - 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=331F12BC-66DE-4596-90FB-302C075FCEE1
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8E6484AD-8704-4C38-9E3E-6E16D5B560B5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D6644EF5-A82E-4F9F-9F49-48C70080DF6C
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Dega Shqiptare” Dege e shoqerise se huaj., me Nuis (Nipt)- K72205016P, perfaqesuar nga 
Aleksander Charles deri ne nje urdher te dyte nga ana e jone.

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

11/05/2018 Numri i ceshtjes: CN-772753-05-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i  Urdherit Nr. 1616 Prot., date  02.05.2018, 
protokolluar nga QKB me Nr.5111 Prot., date 04.05.2018 lëshuar nga Shoqëria 
Përmbarimore Private “PETANI BAILIFF'S OFFICE” sh.p.k., ku është urdhëruar:  Venien 
e masës së sekuestros konservative  mbi aksionet e debitorit shoqeria TRANSATLANTIC 
ALBANIA Ltd. - Dega Shqiptare ., Dege e shoqërisë së huaj me Nuis (Nipt)- 
K72205016P, me qellim mostjetersimin e tyre per tu shmangur nga detyrimi per 
ekzekutimin e Urdherit te Ekzekutimit.

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

17/07/2018 Numri i ceshtjes: CN-861624-07-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr. 92/9-0024-18 Prot. date 09.07.2018, 
leshuar nga studio permbarimore DE NOVO Shpk, per vendosjen e mases se sekuestros 
konservative ne aksionet, kuotat e debitorit Transatlantik Albania ltd Dega ne Shiperi me 
NUIS (NIPT) K72205016P, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre 
aksioneve/kuotave, duke ndaluar tjetersimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe moskryerjen 
e asnje veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat e regjistrit tregtar. Dokumentacioni 
do te qendroje i bllokuar deri ne nje urdher te dyte.

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

02/11/2018 Numri i ceshtjes: CN-995221-11-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhrit  Nr. 10887Prot., datë 24.10.2018, lëshuar 
nga Zyra e  Përmbarimit Tiranë, protokolluar nga QKB me nr. 12270Prot., datë 
30.10.2018, ku është urdhëruar QKB për: “Vendosjen e masës së sekuestros konservative 
mbi subjektin dhe mbi koutat e debitorit subjekti “TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd. - 
Dega Shqiptare” me NIPT K72205016P, adresa Rruga Abdi Toptani, Torre Drin, Kati  4, 
Tirane”. 

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

11/12/2018 Numri i ceshtjes: CN-029692-12-18

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=123A8CBE-4150-4B32-99B9-897D19B36502
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2ED2FF15-827F-40EE-8010-4912DC298B0B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=61133CB3-CC76-498D-9B3E-B6226806DC8B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7D227BCF-A94A-40C7-A071-4212C86C7C39
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Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.887 Prot., Nr.4746, datë 03.12.2018, 
protokolluar nga QKB me Nr.13780 Prot., datë 04.12.2018,  lëshuar nga Shoqëria 
Përmbarimore “Strati Bailiff’s Service” sh.p.k., ku është urdhëruar: Vendosjen e masës së 
sekuestros konservative mbi aktivet e debitorit, “Transatlantic Albania LTD-Dega 
Shqipëri” sh.a,  me NIPT K72205016P, për ekzekutimin e "Urdhërit të Ekzekutimit", datë 
16.10.2018, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. Këto aktove do të qëndrojnë të 
bllokuara deri në një urdhër të dytë.

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

20/12/2018 Numri i ceshtjes: CN-040813-12-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.9262 Prot., Nr.3796, datë 14.12.2018, 
protokolluar nga QKB me Nr.14265 Prot., datë 17.12.2018,  lëshuar nga Shoqëria 
Përmbarimore “Strati Bailiff’s Service” sh.p.k., ku është urdhëruar: Vendosjen e masës së 
sekuestros konservative mbi aktivet e debitorit, “Transatlantic Albania LTD-Dega 
Shqipëri” sh.a,  me NIPT K72205016P, për ekzekutimin e "Urdhërit të Ekzekutimit", Nr. 
329 Akti,  datë 28.01.2015, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. Këto aktive do të 
qëndrojnë të bllokuara deri në një urdhër të dytë.  

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

11/02/2019 Numri i ceshtjes: CN-092801-02-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhrit  nr. 928Prot., nr. 185Regj., datë 
27.11.2018, lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor  Ilia Elezi, protokolluar nga QKB me 
nr.1906Prot., date 04.02.2019, ku është urdhëruar QKB për: “Vendosjen e masës së 
sekuestros konservative mbi kuotat dhe/apo aksionet që ndodhen në pronësi të debitorit: 
Shoqëria “TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd.”  shpk me NUIS (NIPT) - K72205016P. 

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

20/03/2019 Numri i ceshtjes: CN-136502-03-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhërit Nr.1217/4 Prot., Nr.1217 Regj., datë 
13.03.2019, protokolluar nga QKB me Nr. 4064 Prot., datë 15.03.2019, lëshuar nga 
Shoqëria Përmbarimore “ENFORCEMENT GROUP” sh.p.k,, ku është urdhëruar: Heqjen 
e masës së sekuestros konservative mbi kuotat e debitorit shoqëria “TRANSATLANTIC 
ALBANIA Ltd. - Dega Shqiptare”., me NUIS (Nipt)– K72205016P, bazuar në Urdhërin e 
Ekzekutimit Nr. 3871/U, datë 03.05.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Lista e Dokumenteve:

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=27620501-8498-49EB-A49F-87F053C5CA2E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FCC96320-80B2-4A18-AF47-931D7CCE599D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EEDE381C-4B2C-4E77-8185-C7E16F3BC68B
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Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

15/04/2019 Numri i ceshtjes: CN-162797-04-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhrit  nr. 416 Regj., datë 22.12.2018, lëshuar 
nga Përmbarues Gjyqësor Neritan Çuko, ku është urdhëruar QKB për: Vendosjen e masës 
së sekuestros konservative mbi kuotat dhe/apo aksionet që ndodhen në pronësi të debitorit: 
Shoqëria “TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd.”  shpk me NUIS (NIPT) - K72205016P.

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

17/04/2019 Numri i ceshtjes: CN-169163-04-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i shkresës  nr. 12372 Prot., datë 19.12.2018 për 
Vendosjen e Mases se Sigurimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve 
Tirane, ku është kërkuar: Të mos lejohet  tjetërsimi mbi pasurine dhe te drejtat pasurore qe 
i perkasin subjektit TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd. - Dega Shqiptare, pajisur me 
NUIS (NIPT)- K72205016P.  

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

27/05/2019 Numri i ceshtjes: CN-206327-05-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i urdhrave  Nr.07/2017Dosje, Nr.2001Prot., datë 
20.05.2019, Nr.1012 Dosje, Nr.2000Prot., datë 20.05.2019, Nr.1000Dosje, Nr.2002Prot., 
datë 20.05.2019, Nr.08/2018Dosje, Nr.1999Prot., datë 20.05.2019, lëshuar nga Zyra 
Permbarimore “Bailiff Services-Matani&Co”shpk,, drejtuar QKB-se, ku ështe urdhëruar: 
Vendosjen e shenimit ne regjistrat e QKB-se per subjektin shoqeria “TRANSATLANTIC 
ALBANIA Ltd. - Dega Shqiptare” Dege e Shoqerise se Huaj, me NIPT-K72205016P si me 
poshte: Ndalimin e tjetersimit te pasurive te luajtshme dhe te paluajtshme dhe te drejtave 
reale mbi kredite e debitorit, shoqerise “TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd. - Dega 
Shqiptare” Dege e Shoqerise se Huaj, me NIPT-K72205016P, duke paralajmeruar cdo zyre 
noteriale se cdo akt i ndermarre pas ketij shenimi perben shkelje ligjore referuar nenit 531 
e vijues te K.Pr.Civile, te ligjit nr.7829 date 01.06.1994 “Per noterine” dhe nenit 428 dhe 
320 i K.Penal.   Ky urdher te qendroje i regjistruar ne regjistrat e QKB-se deri ne shlyerjen 
e plote te detyrimit. 

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

11/07/2019 Numri i ceshtjes: CN-258991-07-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdherit Nr.07 Prot., datë 03.07.2019, lëshuar nga 
Zyra e Permbarimit Gjyqesor Bujar Mehilli ku është urdhëruar: Vendosja e masës së 
sekuestros konservative ne kuotat/aksionet e pales debitore TRANSATLANTIC 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=528A5854-1AFC-40D6-BC6E-9A6622342991
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4AD12025-7C06-4449-9014-2A5A28A6D02C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9E804234-23E1-4604-A43B-0A20659EFE7D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F1DDF212-EB27-4D91-A346-EDFD937CCFF8
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ALBANIA Ltd. - Dega Shqiptare  me Nuis (Nipt)- K72205016P, ne vleren 100 % te 
aksioneve te shoqerise, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave duke 
ndaluar tjetersimin ose disponimin e tyre  si dhe, moslejimin e ndryshimit te adresave si 
dhe moskryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat e regjistrit tregtar. 
Dokumentacioni do te qendroje i bllokuar deri ne nje urdher te dyte te permbaruesit 
gjyqesor per shlyerjen e plote te detyrimit sipas Titullit ekzekutiv te formes se prere 
Nr.899., date 16.06.2017 te Gjykates se Shkalles se Pare Vlore.  

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

12/07/2019 Numri i ceshtjes: CN-261976-07-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrave Nr. 472 Prot. date 09.07.2019, Nr. 473 
Prot. date 09.07.2019 dhe Nr. 474 Prot. date 09.07.2019, leshuar nga permbaruesja 
gjyqesore private Ina Barjamaj,  per vendosjen e mases se sekuestros konservative ne 
aksionet, kuotat e debitorit, shoqeria tregtare Transatlantic Albania ltd me NUIS (NIPT) 
K72205016P, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre aksioneve/kuotave 
duke ndaluar tjetersimin dhe ose disponimin e tyre, si dhe mos kryerjen e asnje veprimi 
tjeter per ekzekutimin e Urdhrave te Ekzekutimit te permendura ne keto shkresa, deri ne 
nje urdher te dyte te permbaruesit gjyqesor.

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

17/10/2019 Numri i ceshtjes: CN-372488-10-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhrit  nr. 1893Prot., nr.1404Dosje datë 
11.10.2019, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat Altin Vako, protokolluar nga QKB 
me nr. 13024 Prot., date 14.10.2019, ku është urdhëruar: “Vëndosjen e masës së sekuestros 
mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga:  •Shoqëria “TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd. - 
Dega Shqiptare” , me Nr. NIPT: K72205016P. 

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

07/02/2020 Numri i ceshtjes: CN-464801-02-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.30 Prot, datë 30.01.2020, "Urdhër për 
Vendosjen e masës së sekuestros konservative", lëshuar nga Zyra e Përmbarimit Gjyqësor 
Bujar Mëhilli, protokolluar nga QKB me Nr.1665 Prot, datë 03.02.2020, ku është 
urdhëruar: Vendosjen e masës së sekuestros konservative në kuotat/aksionet e palës 
debitore, shoqëria "Transatlantik Albania ltd" me NIPT K72205016P, ne vlerën 100% të 
aksioneve të shoqërisë si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave duke 
ndaluar tjetërsimin ose dipsonimin e tyre si dhe moslejimin e ndryshimit të adresave si dhe 
mos kryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat në regjistrin tregtar . 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0D0E84BB-3696-44B4-8247-33A59ADCDEC5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=201D4BFC-1C2C-4BAB-B2A0-2A28050AB4CA
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5B73443F-12AD-43C3-900E-D49F1A040B52
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Dokumentacioni do të qëndrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë të përmbaruesit 
gjyqësor për shlyerjen e plotë të detyrimit sipas titullit ekzekutiv të formës së prerë Nr.899, 
datë 16.06.2017, të Gjykatës së Shkallës së Parë.

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

30/06/2020 Numri i ceshtjes: CN-532233-06-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhërit Nr.260/3 Prot., Nr. 0024-18 Regj, datë 
09.06.2020, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore  “DE NOVO” sh.p.k., protokolluar nga 
QKB me Nr.5566 datë 25.06.2020, ku është urdhëruar: Heqja e masës së sekuestros 
konservative në aksionet, kuotat e debitori shoqeria “Transatlantik  Albania Ltd- Dega 
Shqiperi, me NUIS ( NIPT ) – K72205016P. 

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

10/09/2020 Numri i ceshtjes: CN-585781-09-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.3746 Prot., Nr,934 Regj., datë 
01.09.2020, protokolluar nga QKB me Nr.7886 Prot., datë 04.09.2020,  lëshuar nga 
Permbarues Besnik Dokushi, ku është urdhëruar: Vendosjen e mases se sekuestros 
konservative ne aksionet, kuotat e debitorit “Transatlantic Albania LTD ” dega shqiptare,  
me NIPT K72205016P, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre 
kuotave/aksioneve duke ndaluar me tjetërsimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos 
kryerjen e asnjë veprimi qe do të sillte ndryshime në regjistrin tregtar. Dokumentacioni do 
të qëndrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë.

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

07/12/2020 Numri i ceshtjes: CN-626849-12-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr. 749/6 Prot., date 21.11.2020, leshuar 
nga zyra e permbarimit privat "3H" SHPK, per bllokimin e kuotave dhe te drejtat qe 
rrjedhin nga zoterimi  aksioneve nga: TRANSATLANTIC ALBANIA, me NUIS (NIPT) 
K72205016P dhe perfaqesues Naim Kasa.

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

01/06/2021 Numri i ceshtjes: CN-711241-05-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhrit  nr. 986 Prot., nr. 1678 Dosje date 
26.05.2021 dhe Urdhrit  nr. 989 Prot., date 26.05.2021, lëshuar nga Altin Vako përmbarues 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6DD2F3E3-80E7-4107-BCF1-ADD53432CBC2
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D596FF34-DE13-48E6-838A-F6340FC88373
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3653F462-095C-4166-889E-E714890F05FD
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C081D39B-8D81-4AED-BFDC-BB8620163474
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gjyqësor, ku është urdhëruar QKB per: “Vendosjen e masës së sekuestros konservative mbi 
të gjitha kuotat/akisonet e zotëruara nga debitori “TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd. - 
Dega Shqiptare” me Nipt  K72205016P.

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

02/06/2021 Numri i ceshtjes: CN-713017-06-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrave Nr. 1010 Prot,  datë 28.05.2021 
protokolluar në QKB me Nr. 5423 Prot date 01.06.2021 , Shkresa Nr. 1021 Prot datë 
28.05.2021 protokolluar në QKB me Nr. 5422 datë 01.06.2021, shkresa Nr. 1013 Prot datë 
28.05.2021 protokolluar nga QKB 5424 Prot datë 01.06.2021, lëshuar nga përmbarues  
gjyqësor  Altin Vako , ku eshte urdheruar: Vendosja e masës së sekuestros konservative 
mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga Shoqëria TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd. Me 
NIPT K72205016P.  

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

07/06/2021 Numri i ceshtjes: CN-714593-06-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhrit  nr. 1053 Prot., datë 02.06.2021, 
protokolluar nga QKB me Nr. 5511 Prot, datë 03.06.2021, lëshuar nga Altin Vako 
Përmbarues Gjyqësor Privat, ku është urdhëruar: “Vendosja e masës së sekuestros 
konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga debitori “TRANSATLANTIC 
ALBANIA Ltd.” degë e shoqërisë së huaj me Nipt K72205016P.

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

11/08/2021 Numri i ceshtjes: CN-769541-08-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhrit  nr.1348/1  Prot., datë 23.07.2021, lëshuar 
nga Altin Vako Përmbarues Gjyqësor Privat, ku është urdhëruar: “Vendosja e masës së 
sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga debitori 
“TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd.” degë e shoqërisë së huaj me Nipt K72205016P.   

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

24/09/2021 Numri i ceshtjes: CN-789708-09-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhërit Nr. 9445 Prot., date 21.09.2021, lëshuar 
nga Zyra Përmbarimore E.G Bailiff Service ku është urdhëruar:  Vendosjen  e mases  së 
sekuestros konservative mbi kuotat apo aksionet e  zoteruara  nga pala debitore, 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=668FC60D-0051-4934-9283-B00E9F0492C8
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7CD1D0FC-5D76-466D-A956-D0ECE7568391
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A3F03329-B3B5-47F6-A462-29658C45F013
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6E860FBC-C36E-4AF2-96D7-EFB546349D01
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"TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd. - Dega Shqiptare" me Nuis( Nipt)- K72205016P.  

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

Datë:21/10/2021
     __________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
     ( i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4D9168DB-C033-4003-97DA-109BF848D448

