EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË
DHËNAT E SUBJEKTIT “SHOQËRI ME PËRGJEGJËSI TË
KUFIZUAR”
GJENDJA E REGJISTRIMIT
1. Numri unik i identifikimit te subjektit
(NUIS)
2. Data e Regjistrimit

K92129030I
29/09/2009

3. Emri i Subjektit

ENERGY PARTNERS AL

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

28/09/2009

6. Kohëzgjatja

Nga: 28/09/200928/09/2044

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri

Tirane Tirane TIRANE Rruga e Elbasanit, vila nr. 71.

8. Kapitali
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave

1.000.000,00

9. Objekti i aktivitetit

10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit

100,00
Financimi,projektimi,ndertimi,venia
ne
pune,administrimi,prodhimi,shperndarja,eksportimi
dhe
shitja e energjise te perfituar,mirembajtja e pese
hidrocentraleve dhe perkatesisht hidrocentraleve "Shkalle,
"Cërrujë 1","Cërrujë 2","Rrype" dhe Klos" qe do te
ndertohen mbi rrjedhen e perrenjve Bargjajt, Valit, Paleshes,
Ahut, Molles ne rrethitn Klos- Mat,si dhe transferimi i tyre
ne perfundim te kontrates tek Autoriteti Kontraktues.
Sokol Meqemeja
Nga: 29/09/2014

Deri: 28/09/2024

Nga: 30/03/2015

Deri:

11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
12. Eksperti/ët Kontabël (nëse ka)
12.1 Afati i emërimit

Ilia Çeçe

13. Ortakët
13.1 Vlera e kapitalit
13.2 Numri i pjesëve
13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

''FRIGO FOOD''
Para: 700.000,00

Natyre:

70,00
70,00
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13.4 Komente (nëse ka)
14. Ortakët
14.1 Vlera e kapitalit
14.2 Numri i pjesëve
14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

N.E.SH.
Para: 300.000,00

Natyre:

30,00
30,00

14.4 Komente (nëse ka)
15. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit
16. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Diber KLOS KLOS Rruga Ofiçina Rrethi Mat.
Emri Tregtar: ENERGY PARTNERS AL
E-Mail: info@edg.al
Telefon: 355 4 22 35 634 355 4 22 59 205

17. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Akti i themelimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Regjistrimi Fillestar: CN-294682-09-09

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
24/02/2010

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-352123-02-10
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
eshte larguar ortaku:
("VEGA")
Kane ndryshuar te dhenat per
("''FRIGO FOOD''")
, Vlera e
Kontributit ishte
("580.000,00")
u be
("700.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("''FRIGO FOOD''")
, Përqindja e
Kapitalit ishte
("58,00")
u be
("70,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("''FRIGO FOOD''")
, Numri i
aksioneve ishte
("58,00")
u be
("70,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("N.E.SH.")
, Vlera e Kontributit ishte
("370.000,00")
u be
("300.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("N.E.SH.")
, Përqindja e Kapitalit
ishte
("37,00")
u be
("30,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("N.E.SH.")
, Numri i aksioneve ishte
("37,00")
u be
("30,00")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
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Transferim i kuotave te kapitalit
Vendim i asamblese se pergjithshme
30/11/2010

Numri i ceshtjes: CN-466642-11-10
Telefon ishte
("0692059301")
Telefon 1 ishte
("")
u be

u be
("355 4 22 35 634")
("355 4 22 59 205")

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Rruga e Elbasanit, vila nr. 71.;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
"Milto Tutulani", Pallati "Al- Millenium";
"

TIRANE;
TIRANE;

Rruga

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
04/03/2011

Numri i ceshtjes: CN-516393-03-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit te Asamblese se pergjithshme te ortakeve
date 01-03-2011 per hapjen e niptit te ri sekondare.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Diber;
MAT;
KLOS;
;
KLOS;
Ofiçina Rrethi Mat.;
"

Rruga

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
28/01/2012

Numri i ceshtjes: CN-666353-01-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses se administratorit, date 27.01.2012, per
miratimin e depozitimit te kapitalit themeltar te shoqerise. Depozitimi i vertetimit bankar
per depozitimin e kapitalit themeltar te shoqerise.
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme

31/05/2012

Numri i ceshtjes: CN-793076-05-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit dt.30.05.2012 te Asamblese se ortakeve
per ndryshimin e objektit te veprimtarise se shoqerise.
Objekti ishte
("Financimin, projektimin, ndertimin, venien ne pune, administrimin,
prodhimin, shperndarjen, eksportimin dhe shitjen e energjise elektrike te perfituar,
mirembajtjen e gjashte hidrocentraleve dhe perkatesisht hidrocentraleve "Shkalle,
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"Cerrunje", "Plesha", "Bejni 1", "Bejni 2", "Klos" qe do te nderhohen mbi rrjedhen e
perrenjve Bargjajt, Valit, Paleshes, Ahut, Molles ne rrethitn Klos- Mat si dhe transferimin
e tyre ne perfundim te kontrates tek Autoriteti Kontraktues.")
u be
("Financimi,projektimi,ndertimi,venia ne
pune,administrimi,prodhimi,shperndarja,eksportimi dhe shitja e energjise te
perfituar,mirembajtja e pese hidrocentraleve dhe perkatesisht hidrocentraleve
"Shkalle, "Cërrujë 1","Cërrujë 2","Rrype" dhe Klos" qe do te ndertohen mbi
rrjedhen e perrenjve Bargjajt, Valit, Paleshes, Ahut, Molles ne rrethitn Klos- Mat,si
dhe transferimi i tyre ne perfundim te kontrates tek Autoriteti Kontraktues.")
Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
24/07/2014

Numri i ceshtjes: CN-571642-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare për vitin 2013.
Lista e Dokumenteve:
Mandati i Pageses
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Dokumenti i autorizimit

22/10/2014

Numri i ceshtjes: CN-659633-10-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit te Asamblese se Pergjithshme te
Ortakeve Nr.0809/656 Prot., date 20.9.2014, ku eshte vendosur: Te miratoje rinovimin e
emerimit te Z. Sokol Meqemeja ne cilesine e Administratorit te shoqerise "Energy Partners
Al" shpk per nje periudhe tjeter 5-vjeçare, nga data 29.9.2014 deri me date 28.9.2019.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Sokol Meqemeja")
Nga Data ishte
("28/09/2009")
u be
("29/09/2014")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Sokol Meqemeja")
Kohëzgjatja ishte
("28/09/2014")
u be
("28/09/2019")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
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,
,

Dokumenti i autorizimit
22/10/2014

Numri i ceshtjes: CN-684107-10-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit vjetor kontabel për vitin 2009.
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Mandati i Pageses
Bilanci Kontabël
Akti i Pageses e kundravajtjes administrative (nëse ka)

08/01/2015

Numri i ceshtjes: CN-787147-01-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Dorezim bilanci viti 2012
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

29/04/2015

Numri i ceshtjes: CN-024856-04-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të Asamblesë së ortakëve të shoqërisë,
datë 30.03.2015, ku është vendosur: Të miratojë emërimin e Ekspertit Kontabël të
Regjistruar, Z.Ilia Çeçe, për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2014. Saktësim i kodit
ekonomik (NVE).
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:
eshte shtuar eksperti kontabel:
("Ilia Çeçe")
Nga data "30/03/2015
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

30/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-176031-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2014.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
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Raport Auditimi
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Bilanci Kontabël
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
07/08/2015

Numri i ceshtjes: CN-197626-08-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Dorezimi i bilancit per vitin 2011
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

28/09/2015

Numri i ceshtjes: CN-304376-09-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdherit, Nr.63023 Prot, datë : 07.09.2015,
protokolluar nga QKR, me Nr. 11618 Prot, date: 10.09.2015, lëshuar nga Drejtoria
Rajonale Tatimore Tirane, ku eshte vendosur: Te mos lejohen te kryen tjetersime mbi titujt
e pronesise per tatimpaguesin ENERGY PARTNERS AL, me NUIS K92129030I.
Lista e Dokumenteve:

23/02/2016

Numri i ceshtjes: CN-565967-02-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit nr.364 Regj. Date: 16.02.2016, leshuar
nga Permbaruesi Gjyqesor “Dionis Mekshaj” drejtuar QKR, ku eshte urdheruar: Vendosjen
e mases se sekuestros konservative mbi aksionet e shoqerise " ENERGY PARTNERS AL
" sh.p.k me NIPT K92129030I,deri ne nje urdher te dyte te Permbaruesit Gjyqesor.
Lista e Dokumenteve:

01/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-787214-07-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit, Nr.364 Regj, datë : 28.06.2016,
protokolluar nga QKB, me Nr.3578 Prot, date: 29.06.2016, lëshuar nga studio
permbarimore “Dionis Mekshaj”, ku eshte urdheruar: Heqja e mases se sekuestros mbi
aksionet qe zoteron debitori , shoqeria “ Energy Partners AL”shpk, me NUIS K92129030I.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

07/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-801690-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
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FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Dorezim i bilancit per vitin 2010
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Raporte administrimi (nëse ka)
17/01/2017

Numri i ceshtjes: CN-110299-01-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Akti i Pageses e kundravajtjes administrative (nëse ka)
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Raport Auditimi
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve

19/01/2017

Numri i ceshtjes: CN-110910-01-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i urdhrit Nr.73 Prot., datë 09.01.2017 , protokolluar
me Nr.493 Prot., date 13.01.2017, lëshuar nga Shoqeria Permbarimore Private “Petani
Bailiff`S Office, drejtuar QKB-se, ku ështe urdhëruar: Vendosjen e masës së sekuestros
konservative mbi aksionet qe zoteron debitori “Energy Partners Al” sh.p.k., me
administrator Sokol Meqemeja, me NIPT- K92129030I, me qellim mostjetersimin e tyre
per tu shmangur nga detyrimi per ekzekutimin e Urdhrit te Ekzekutimit Nr.4058 date
22.06.2016 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane dhe nr.4060 date 21.06.2016 te
Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane. Kjo sekuestro eshte e vlefshme dei ne nje urdher te
dyte nga ana e shoqerise permbarimore.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

07/02/2017

Numri i ceshtjes: CN-144594-02-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i urdhrit Nr.352 Prot., datë 31.01.2017 ,
protokolluar me Nr.1623 Prot., date 03.02.2017, lëshuar nga Shoqeria Permbarimore
Private “Petani Bailiff`S Office, drejtuar QKB-se, ku ështe urdhëruar: Heqja e masës së
sekuestros konservative mbi aksionet qe zoteron debitori “Energy Partners Al” sh.p.k., me
administrator Sokol Meqemeja, me NIPT- K92129030I. Kjo heqje sekuestro eshte e
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vlefshme dei ne nje urdher te dyte nga ana e shoqerise permbarimore.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik
20/02/2017

Numri i ceshtjes: CN-163760-02-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.352 Prot, datë 31.01.2017, lëshuar
nga Shoqeria Permbarimore “Petani Bailiff ‘s Office “ sh.p.k. ku është urdhëruar: Heqja e
mases se sekuestros konservative nga aksionet qe zoteron shoqeria “Energy Partners Al”
sh.p.k pajisur me NUIS (NIPT)- K92129030I me Administrator Sokol Meqemeja.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

01/08/2017

Numri i ceshtjes: CN-411120-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin 2016.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Raport Auditimi
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Bilanci Kontabël

02/08/2018

Numri i ceshtjes: CN-897985-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i bilancit per vitin 2017
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Raport Auditimi
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

19/05/2020

Numri i ceshtjes: CN-480201-03-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit datë 28.09.2019, ku është vendosur: Te
miratoje rinovimin e emerimit ne cilesine e përfaqësuesit ligjorë të shoqërisë Z.Sokol
Meqemeja per nje periudhe 5 vjecare nga data 28.09.2019 deri me date 28.09.2024.
E-Mail ishte
("")
u be
("info@edg.al")
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Sokol Meqemeja")
Kohëzgjatja ishte
("28/09/2019")
u be
("28/09/2024")

,

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
12/10/2020

Numri i ceshtjes: CN-602618-10-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2019.
Lista e Dokumenteve:
Shenimet Shpjeguese Energy Partners 2019.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar_Energy Partners AL Shpk 2019 (1).xlsx
Pasqyra e performancës Energy Partners AL Shpk 2019.xlsx
vendim pf 2019 epal.2.pdf

31/05/2021

Numri i ceshtjes: CN-710914-05-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Kërkesës Nr.4668 Prot., datë 27.05.2021,
“Kërkesë për vendosjen e masës së sigurimit tatimor”, ardhur nga Drejtoria Rajonale e
Tatimeve Tirane, ku është kërkuar: Vendosja e masës së sigurimit tatimor mbi pasuritë e
tatimpaguesit “ENERGY PARTNERS AL” sh.p.k, pajisur me NUIS (NIPT) K92129030I,
duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij subjekti.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

09/09/2021

Numri i ceshtjes: CN-782025-09-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i shkresës Nr. 20711 Prot., datë 08.09.2021,
lëshuar nga Drejtoria e Mbledhjes së Detyrimeve Tatimore të Papaguara Rajoni Qëndror,
për lirimin e barrave mbi titujt e pronësisë së tatimpaguesit “ENERGY PARTNERS AL ”
shpk me NUIS (NIPT) K92129030I,të vendosura me shkresën Nr. 4668Prot.,datë
27.05.2021 nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

16/09/2021

Numri i ceshtjes: CN-784226-09-21
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Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi Marreveshjes Siguruese, date 13.09.2021, Nr. 2869
Rep. Nr. 873 Kol., lidhur midis Shoqeria FRIGO FOOD sh.p.k , N.E.SH. shpk
(Barredhenes) dhe Banka e Pare e Investimeve-Albania sh.a (Barremarres), Energy
Partners Al shpk, Pranuesi i Barres me objekt vendosje barre mbi 100% te kuotave te
shoqerise Energy Partners Al sh.p.k dhe te drejtave ne lidhje me to.
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
15/09/2021

Numri i ceshtjes: CN-784886-09-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: PAsqyra financiare viti 2018
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e pozicionit financiar 2018.xlsx
Vendimi asamblese per PF 2018.pdf
Pasqyra e performancës Energy Partners AL Shpk 2018.xlsx
Pasqyrat financiare 2018 Energy PARTNERS aL.pdf
20210914121828540.pdf

15/09/2021

Numri i ceshtjes: CN-784955-09-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2020.
Lista e Dokumenteve:
Shenimet 2020.pdf
20210914121815490.pdf
Pasqyra e performances (natyra) 2020.xlsx
Vendimi 2020.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar .xlsx

28/09/2021

Numri i ceshtjes: CN-790903-09-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi Marrëveshjes së Kolateralit Financiar, datë
24.09.2021, Nr.3106 Rep. Nr.937 Kol., lidhur midis Banka e Parë e Investimeve- Albania
SHA” SH.A (Kolateralmarrës) dhe 'FRIGO FOOD'' SHPK, me Nipt J91501001C,
shoqëria “N.E.SH.” SHPK, me Nipt K78325901A( Kolateraldhënës) dhe “ENERGY
PARTNERS AL” SHPK, me Nuis K92129030I, (pranues i Kolateralit) me objekt vendosje
Kolateral Financiar : mbi 100% të kuotave të shoqërisë “ENERGY PARTNERS AL” , me
Nuis K92129030I, në favor të Bankës së Parë së Investimeve- Albania SHA, deri në
shlyerjen e plotë të detyrimit në total.
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Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
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)
06/12/2021

Numri i ceshtjes: CN-828463-12-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i shkresës nr. 16946 Prot., datë 25.11.2021 për
Vendosjen e Mases se Sigurimit te Detyrimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria e
Pergjithshme e Tatimeve Tirane (Rajoni Qëndror) , ku është kërkuar: Të mos lejohet
tjetërsimi mbi pasurine dhe te drejtat pasurore qe i perkasin subjektit “ENERGY
PARTNERS AL” SHPK, pajisur me NUIS (NIPT)- K92129030I, deri ne shlyerjen e
detyrimeve tatimore.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

Datë: 28/04/2022

____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)
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