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REPUBLIKA E SKQIPEPISE

MINISTRIA E BRENDSI-IME

AGJENCIA E ADMINISTRIMIT Ti PASURIVE TE SEKUESTRUARA UHE KONFISKUARA

Nr. / 6o 9 prot Tirane, me Ic .2020

Lenda: KCrkese per ndryshimin e emrit të Administratorit

QENDRA KOMBETARE E BIZNESIT
Bulevardi”Zhan D’Ark”, Prona nr. 33. Shtepia e Lshtarakeve,Tirane

Bazuar nC ligjin 10192, date 03.12.2009 “Per parandalimin dhe goditjen e krimit te

organizuar, trafikimit dhe korrupsionit nepërmjet masave parandaluese kunder pasurisC” i

ndryshuar si dhe në zbatirn te Vendimit nr. 16, date 01.08.2020, te Gjykates se Posaçme

te Shkalles se Pare per Korupsionin dhe Krimin e Organizuar, nder te tjera eshte vendosur

sekuestrimi i pasurive te me poshtme:

1. 51% te kuotave tC shoqerise “Lartdo&’ sh.p.k, me numCr NIPT K92226004H.

2. Kuotat dhe aksionet e shoqerise ‘YLDON” sh.p.k. me numCr NIPT K31618007S.

Ndersa per sa i perket Administratorit të njsis (kantierit) do vazhdoj tC qendroj ne

detyre administrator njesie (kantieri) Z Armelind Shahinas i datelindjes 15.01.1976 me

ID 1-1601 15080J.

3. Kuotat dhe aksionet e shoqerisC “Redon OIL” shpk. me numer NIPT L5771 65011.

4. Kuotat dhe aksionet e shoqerise DON-UCD” shpk, me numer NIPT L5 1 326022D.

5. 80% te kuotave dhe aksioneve te shoqerise “Ecogades Landon Balcan” sh.a me numCr

NIPT L22006005S. me aksioner shoqërine London”.

6. 30% te kuotave dhe aksioneve të shoqerise “CHANNEL ONE” shpk me nuttier NIPT

K12412002L. (Bashkelidhur shkresa Nr.1198/3 prot.. date 05,10.2020 e Agjensise per

Administrimin e Pasurive te sekuestruara dhe konfiskuara dhe Vendirni i Asamblese

date 15.09.2020 i Shoqerise Channel One sh.p.k. ku eshie emCruar Administrator znj.

Anxhela Babaliu).
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7. 50% tC kuotave dEw aksioneve tC shoqerise”P S 31 “shpk me numer NIPT

L42215016R.

_____

8. 809/s të kuotave dhe aksioneve të shoqerise “INTERiC1N1?X” shpk, me numër

NIPTJ7I 506006T.

9. 60% të kuotave dhe asioneve të shoqeris “ORA” sh.a. me numër NIPT K715050030

në emër tC shtetasit Ylli Ndroqi dhe 40% të kuotave në emër të shtetases Mimoza

Ndroqi.

10. Kuotat dhe aksionet e shoqerise “REN-DON” shpk me numër NIPT L4 I 622002A.

11. 50% të kuotave dhe aksioneve të shoqerise “ALBANIA BAY MARRTE” shpk me

numCr NIPT L6 1307081 M me aksioner shoqerine “YLDON”.

NC zbatitn tC hg/it nr. 101 92, date 03.12.2009 “Pet’ parandalitnin dhe goditjen e krirnit te
organizicar, trafikinuit dhe korritpsionit nepermjet niasave parandaluese kunde’r pasurise”
ndryshuar, ligj’it nr. 34/20 19 “Per adtninistriniin e pasurive te sekuestruara dhe
konfiskuara” I ndryshuar, si dhe vendirnit iv’. 16, date 01.08.2020, te Gjykates sC Posacnie
te Shkalles sE Pare per Korupsionin dhe Krinzin e Organizuar, ka dale urdhri nr. 1587, date
07.10.2020 i Kryeadministratorit i ciii cakton që per adminisirimin e pasurive te sipër
cituara ngarkohen Administratoret e Agjencise se Administrimit të Pasurive tC
Sekuestruara dhe tC Konfiskura Z. Erion Riçku dhe Z. Erald Totri.

Per sa me sipër per te berë te mundur administrimin sa me korrekt të shoqerive të me
sipërme kerkojme zevendesimin e emrit te administratorit të me parshem me
Administratoret Z. Erion Riçku dhe Z. Erald Totri. sipas percaktimeve ligjore.

• Bashkangjitur do eni kopjen e Urdherit të brendshem nr. 1587, (late 07.10,2020,
te Agjencisese te Adnunistrinvi te Pasurive ic Sekuestruara dhe Konfiskuara.

• Bashkangjitur do gjeni kopjen e ID të Administratoreve te cituar ne Urdherit të

brendshem nr. 1587, date 07.10.2020, te Ag/encisese te Administrirnit te Pasurive
te Sekuestruara c/he Kon/iskuara.

• Bashkangjitur do gjeni kopjen e venditnit tir. 16, date 01.08.2020, re Gj’vkates se
Posacine te Shkal/es se Pare per Korupsionin c/lie Kri,nin e Organizuat’.

Dukeju falenderuar per bashkepunimin,

DMIMSTRATOR
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