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

K96729202S
29/05/2009

3. Emri i Subjektit

KOLEGJI UNIVERSITAR PAVARËSIA VLORË

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

30/05/2007

6. Kohëzgjatja

Nga: 30/05/2007
Vlore Vlore VLORE Lagjja "Pavarsia", Rruga "Sadik
Zotaj".
100.000,00

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri
8. Kapitali
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave
9. Objekti i aktivitetit

10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
12. Ortakët

1,00
Pregatitja e specialisteve te larte ne fushen e shkencave
juridike,ekonomike,inxhinierike,farmaci,mjekesi
e
stomatologji, e specialiste te larte te çdo lloji, realizimi i
kerkimeve, botimeve e studimeve ne fushen e ketyre
shkencave si dhe kryerje e kualifikimeve shkencore
pasuniversitare dhe kurseve te kualifikimit dhe specializimit
afatshkurter dhe afatgjat per te gjithe llojet e
specialisteve.Pregatitje e specialisteve te larte ne fushen e
informatikes dhe arkitektures.
Ardian Zykaj
Nga: 30/10/2021

Deri: 30/10/2026

ArdianZykaj

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 100.000,00

12.2 Numri i pjesëve

1,00

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

100,00

Natyre:

1

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse
zotëron kuotën si përfaqësues)
13. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit
Emri Tregtar: " Vlora University"
E-Mail: vlorauniversity@gmail.com
Telefon: 0682068128
Të Tjera: Selia e shoqerise ndodhet prane "Deges Ushtarake
Vlore".

14. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

15. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Akti i themelimit
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Regjistrimi Fillestar: CN-256561-05-09

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
1. 01/06
/2007

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i Vendimit:38432, Gjykata:Tirane
Data e regjistrimit:01.06.2007; Emri i subjektit: “VLORA UNIVERSITY”; Forma ligjore:
Sh.p.k; Data e themelimit: 30.05.2007; Kohezgjatja: mbi 10 vjet; Kapitali themeltar: 100
000 leke; Selia: Lagjja Pavaresia, Rruga “Sadik Zotaj”, Vlore; Objekti: Pergatitja e
specialisteve te larte ne fushen e shkencave juridike, ekonomike, inxhinierike, farmaci,
mjekesi e stomatologji, e specialiste te larte te çdo lloji, realizimi i kerkimeve, botimeve e
studimeve ne fushen e ketyre shkencave si dhe kryerje e kualifikimeve shkencore
pasuniversitare dhe kurseve te kualifikimit dhe specializimit afatshkurter dhe afatgjat per te
gjithe llojet e specialisteve. Perfaqesuesi ligjor: Ardian Zykaj; Ortaket: Ardian Zykaj;
Lista e Dokumenteve:
R-MIX-NH-19.12.2007 (8).pdf

2. 20/07
/2007

Numri i Vendimit:38432/1, Gjykata:Tirane
Depozitimi i vendimit Nr.1, date 15.07.2007 te ortakut te vetem te shoqerise, per shtese ne
objektin e veprimtarise ne fushen e : Pergatitje e specialisteve te larte ne fushen e
informatikes dhe arkitektures.
Lista e Dokumenteve:
R-MIX-NH-19.12.2007 (8).pdf

02/06/2009

Numri i ceshtjes: CN-259040-06-09
Emri i subjektit ishte
("VLORA UNIVERSITY")

u be
2

("UNIVERSITETI PAVARESIA VLORE")
Emri Tregtar ishte
("")
u be
("UNIVERSITETI PAVARESIA
VLORE")
Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Dokumenti i autorizimit
09/05/2012

Numri i ceshtjes: CN-771205-05-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr. 6383 Prot. date 07.05.2012 leshuar
nga shoqeria permbaruese private "E.P.S.A" sh.p.k per vendosjen e sekuestros mbi kuotat
qe zoteron ne çdo subjekt tregtar debitori Ardian Zykë Zykaj, si dhe mbi 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. Depozitimi i urdhrit Nr.6381 Prot.
date 07.05.2012 leshuar nga shoqeria permbaruese private "E.P.S.A" sh.p.k per vendosjen
e sekuestros mbi kuotat e debitorit "Universiteti Pavaresia Vlore" sh.p.k me perfaqesues z.
Ardian Zyka me NUIS (NIPT) - K96729202S, shoqeria "2 A Construction" sh.p.k me
perfaqesues z. Ardian Zyka me NUIS (NIPT) - K56918201D, si dhe mbi 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:
Vendim i asamblese se pergjithshme

05/11/2013

Numri i ceshtjes: CN-241925-11-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdherit Nr.2663 Prot., Nr.702 Dosje, date
01.11.2013, "Per Venien e Sekuestros Konservative”, leshuar nga Shoqeria Permbarimore
Gjyqesore Private “TDR GROUP” shpk, drejtuar QKR, ku eshte urdheruar: Vendosja e
mases se sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga debitori shoqeria
“UNIVERSITETI PAVARESIA VLORE” sh.p.k me NIPT K96729202S.
Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR

10/04/2014

Numri i ceshtjes: CN-427509-04-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit Nr. 14439 Akti, date 11.07.2012, te
Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane , ku eshte vendosur: - Pranimin e kerkeses per
sigurimin e padise. – Pezullimin e veprimeve permbarimore per shitjen ne ankand te
pasurive (siperfaqe toke) te percaktuara ne vendimin e permbaruesit Gelas Yzo me nr.9095
date 26.06.2012 per fillimin e procedures se shitjes me ankand te pronave te cituara ne
pjesen arsyetuese ne zbatim te urdherit te ekzekutimit, nr.415, date 13.02.2012 te Gjykates
se Rrethit Gjyqesor Vlore deri ne perfundim te gjykimit te padise se themelit. Kunder ketij
vendimi eshte bere ankim dhe aktet i jane derguar Gjykates se Apelit Tirane, e cila me
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vendimin Nr.256, date 07.05.2013 ka vendosur: Lenien ne fuqi te vendimit civil Nr.14439
Akti, date 11.07.2012 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane.
Lista e Dokumenteve:
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
22/07/2014

Numri i ceshtjes: CN-563930-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Mandati i Pageses
Dokumenti i autorizimit
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

27/01/2015

Numri i ceshtjes: CN-831857-01-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

11/05/2015

Numri i ceshtjes: CN-042126-05-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i shkresës Nr. 3460 Prot, datë 30.04.2015, lëshuar
nga Drejtoria Rajonale Tatimore Vlorë, ku është kërkuar: Vendosja e Barrës së Sigurisë
mbi titujt e pronësisë, me qëllim, mos lejimin e tjetërsimit të titujve të pronësisë përfshirë
edhe shitblerjen e aksioneve, deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore, nga ana e
tatimpaguesit debitor.
Lista e Dokumenteve:

21/05/2015

Numri i ceshtjes: CN-045899-05-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i shkresës për vendosjen e barrës siguruese mbi
titujt e pronësisë Nr.3460 Prot., datë 30.04.2015, lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore
Vlorë, ku është kërkuar : Të mos lejohet tjetërsimi i titujtve te pronësisë përfshire edhe
moslejimin e shitblerjen e aksioneve, deri ne shlyerjen e detyrimeve tatimore nga ana e
tatimpaguesve debitore.
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Lista e Dokumenteve:
23/06/2015

Numri i ceshtjes: CN-095283-06-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i shkresës për vendosjen e barrës siguruese mbi
titujt e pronësisë Nr.4259 Prot., datë 22.05.2015, lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore
Vlorë, ku është kërkuar : Të mos lejohet tjetërsimi i titujtve te pronësisë përfshire edhe
moslejimin e shitblerjen e aksioneve, deri ne shlyerjen e detyrimeve tatimore nga ana e
tatimpaguesve debitore.
Lista e Dokumenteve:

31/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-180120-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit ushtrimor 2014.
Lista e Dokumenteve:
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)

01/03/2016

Numri i ceshtjes: CN-574252-02-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr.1177 Prot, datë 19.02.2016, ku është
urdhëruar: Vendosja e Barres Siguruese mbi Titujt e Pronësise, në menyre që të mos kryen
veprime tjetërsimi ndaj këtyre titujve për tatimpaguesin, në favor të Bashkisë Vlorë,
përfaqësuar nga Drejtoria e Menaxhimit Financiar mbi gjithë pasurine dhe të drejtat
pasurore të cilat I përkasin tatimpaguesit “UNIVERSITETI PAVARESIA VLORE” SHPK
me nr. NIPT K96729202S, lidhur me shumën e detyrimeve tatimore të papaguara në afat.
Vendosja e kësaj barre synon të mos lejohet tjetërsimi I titujve të pronësisë përfshire edhe
moslejimin e shit-blerjen e aksioneve, deri ne shlyerjen e detyrimeve tatimore nga ana e
tatimpaguesit debitor.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

24/05/2016

Numri i ceshtjes: CN-706681-05-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhërit Nr.3795 Prot., Nr.638 Dosje, datë
17.05.2016, lëshuar nga Shoqëria Përmbaruese Private “E.P.S.A” sh.p.k, ku është
urdhëruar: Heqja e bllokimit te kuotave/aksioneve dhe e të drejtave që rrjedhin nga
zotërimi i kuotave per debitorin shoqëria “UNIVERSITETI PAVARESIA VLORE”
sh.p.k, pajisur me NUIS (NIPT) - K96729202S, me përfaqesues ligjor Ardian Zykaj.
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Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik
16/06/2016

Numri i ceshtjes: CN-755689-06-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare te vitit 2015.
Lista e Dokumenteve:
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

14/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-817126-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: DEPOZITIM I PASQYRAVE FINANCIARE TE VITIT 2010.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Dokumenti i autorizimit
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

23/08/2016

Numri i ceshtjes: CN-893023-08-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit vjetore per vitin 2009.

07/10/2016

Numri i ceshtjes: CN-968450-10-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Statutit te ri, te pershtatur me legjislacionin ne
fuqi. Ndryshim i emrit tregtar.
Emri Tregtar ishte
("UNIVERSITETI PAVARESIA VLORE")
u be
(""Vlora University"")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Ardian Zykaj")
Nga Data ishte
("30/05/2007")
u be
("26/09/2016")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Ardian Zykaj")
Kohëzgjatja ishte
("")
u be
("26/09/2021")
Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)

12/10/2016

Numri i ceshtjes: CN-978306-10-16
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,
,

Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asambles se shoqerise, date:
11.10.2016, ne te cilin eshte vendosur: Ndryshimi i emerit te subjektit.
Emri i subjektit ishte
("UNIVERSITETI PAVARESIA VLORE")
u be
("KOLEGJI UNIVERSITAR PAVARËSIA VLORË")
Emri Tregtar ishte
(""Vlora University"")
u be
("" Vlora
University"")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
13/03/2017

Numri i ceshtjes: CN-193084-03-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr.619 Prot., Nr.702/1 Dosje, datë
02.03.2017 lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Gjyqësore Private “TDR GROUP” sh.p.k,
ku është urdhëruar: Të zhbllokojë nga masa e sekuestros konservative aksionet e shoqërisë
''UNIVERSITETI PAVARESIA VLORE'' sh.p.k, pajisur me NUIS (NIPT) K96729202S, bllokuar me shkresën Nr.2663 Prot., datë 01.11.2013.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

26/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-399889-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin 2016
Lista e Dokumenteve:
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Raport Auditimi

31/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-891173-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2017.
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Raport Auditimi

23/07/2019

Numri i ceshtjes: CN-277653-07-19
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Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i shkresës nr.6177 Prot, datë 18.07.2019 leshuar
nga Bashkia Vlore, “Njoftim per Vendosje e Barres Siguruese mbi Titujt e Pronesise te
subjektit “KOLEGJI UNIVERSITAR PAVARËSIA VLORË”, me NIPT- K96729202S,
në menyrë që mos të kryhen veprime tjetërsimi ndaj këtyre titujve për tatimpaguesit.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik
23/08/2019

Numri i ceshtjes: CN-295019-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2018
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e performancës qkr ok.xlsx
Pasqyra e pozicionit financiar ok.xlsx
Vendim asambleje 2018 I SKANUAR.pdf
Vendim asambleje 2018 I SKANUAR.pdf

05/08/2019

Numri i ceshtjes: CN-298827-08-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr. 490 Prot. date 31.07.2019, leshuar
nga permbaruesja gjyqersore private Ina Barjamaj, per vendosjen e mases se sekuestros
konservative ne aksionet, kuotat e debitorit Kolegji Universitar Pavaresi Vlore me NUIS
(NIPT) K96729202S, 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 Urdhrit te Ekzekutimit Nr. 1285,date 23.07.2019
te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Vlore.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

17/07/2020

Numri i ceshtjes: CN-543704-07-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdherit Nr.1232 Prot.,date 02.07.2020, "Per
Venien e Sekuestros Konservative”, leshuar nga Zyra permbarimore Vlore, drejtuar QKB,
ku eshte urdheruar: Vendosja e mases se sekuestros konservative per bllokimin e kuotave
te kapitalit te shoqerise “UNIVERSITETI PAVARESIA VLORE” sh.p.k me NIPT
K96729202S.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

03/08/2020

Numri i ceshtjes: CN-561168-07-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
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Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin 2019.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx
SHENIME SHPJEGUESE 2019.pdf
Pasqyra e performancës.xlsx
VENDIM ASAMBLEJE 2019 I SKANUAR.pdf
16/09/2020

Numri i ceshtjes: CN-588119-09-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhërit Nr.1232 Prot, date 04.09.2020, leshuar
nga Zyra Permbarimore Vlore, protokolluar nga QKB me Nr.8077 Prot., datë 10.09.2020,
ku eshte vendosur: Vendosja e mases se sekuestros konservative per bllokimin e kuotave te
kapitalit te “ Kolegji Universitar Pavaresia Vlore” me Nipt K96729202S.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

04/03/2021

Numri i ceshtjes: CN-666619-03-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhërit Nr.123 Prot, date 24.02.2021, leshuar
nga Zyra Permbarimore Vlore, protokolluar nga QKB me Nr.1912 Prot., datë 26.02.2021,
ku eshte vendosur: Heqja e mases se sekuestros konservative mbi aksionet e debitorit “
Kolegji Universitar Pavaresia Vlore” me Nipt K96729202S.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

21/05/2021

Numri i ceshtjes: CN-704759-05-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit, Nr.741 Regj., datë 04.05.2021, lëshuar
nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat “ Neritan Çuko”, ku është urdhëruar: Vendosja e masës
së sekuestros mbi pasurinë e luajtshme i vleres prej 100% te aksioneve ne pronesi te
debitorit “Kolegji Universitar Pavaresia Vlore” me Nuis(Nipt) K96729202S, me
administrator Z. Ardian Zykaj me qellim shlyerjen e detyrimit kundrejt pales kreditore
duke përfshirë edhe aksione të cilat shoqëria mund të bëhet aksionare.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

21/07/2021

Numri i ceshtjes: CN-743964-07-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2020.
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Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e performancës.xlsx
Vendim Asambleje 2020.pdf
Bashkangjit...
Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx
SHENIME SHPJEGUESE .pdf
04/11/2021

Numri i ceshtjes: CN-808698-11-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 30.10.2021 per riemerimin e
Ardian Zykaj si administrator te shoqerise.
E-Mail ishte
("")
u be
("vlorauniversity@gmail.com")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Ardian Zykaj")
Nga Data ishte
("26/09/2016")
u be
("30/10/2021")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Ardian Zykaj")
Kohëzgjatja ishte
("26/09/2021")
u be
("30/10/2026")

,
,

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
10/03/2022

Numri i ceshtjes: CN-876115-03-22
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 10.03.2022, ku eshte vendosur:
Emerimi i Ekspertit Kontabel per auditimin e pasqyrave financiare te vitit ushtrimor 2021
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

31/03/2022

Numri i ceshtjes: CN-886042-03-22
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhërit Nr.453 Prot., Nr.1838 Regj., datë
24.03.2022, lëshuar nga Permbarues Gjyqesor Private “REAL BAILIFF SERVICE”
SHPK., ku është urdhëruar: Qendra Kombetare e Biznesit, te vendose sekuestron
conservative mbi aktivet e pales debiore KOLEGJI UNIVERSITAR PAVARESIA
VLORE sh.p.k NIPT K96729202S, me qellim mostjetersimin e tyre ,si dhe mos kryerjen
ecdo veprimi qe do te sillte ndryshime ne regjistrin tregtar.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik
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Datë: 23/06/2022

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