
URDHER

“per yen ten e sekuestros konservative

Qendra Konibetare e Biznesit

Shoqeria “2T” shpk me NIPT K0173 100 IM me administrator Artan Sadik Sako

lnspektoriati i Nlbrojtjes se Territorit, Bashkia Tirane

Prane Zyres së Permbarimit GjyqCsor Privat “AEF “ sh.p.k. me kerkese të pales kreditore eshte rregjistruar ceshtja

permbarimore me pale
Debitor ShoqCria “2T” shpk me NIPT KOl 731001 M me administrator Artan Sadik Sako

Krcditor Inspekioriati I Mbrojtjes se Territorit. Bashkia Tirane

Objekt : PagimGjobe

Une Permbaruesi Gjyqesor Emiljano A Gjoza pasi shqyrtova materialin e dosjes permbarimore,

KONSTATOVA:

Per titullin ekzekutiv Vendim per Denim me Gjobe” Nr3835 date 18.08.2021 , ne zbatini te cHit eshtë Jeshuar Urdhri I

ekzekutimit Nr.120(31 134-00511-80-2022) regj.them, date 09.02.2022 te Gjykates Administrative te Shkailes se ParC Tirane ka

fihluar procedura permbarimore.

Pasi kane kaluar afatet e parashikuara Iigjore due debitori nuk e ka përmbushur detyrimin, në baze te nenit 519 te K.Pr.Civile

nga arm ejonC eshte marrë vendimi i kalirnit në ekzekullni të detvrueshem duke vendosur masCn e sekuestros konservative në

kuotat qe zotëron pala debitore Shoqeria “2T” shpk me NIPT KU 173 1001 Ni dhe administratorit Artan Sadik Sako I dtl

30.05.1972 meqeilim mostjetersimin dhe/ose disponimin etyre si dhe mos kryerjen e asnjCveprimi tjeteri ciii mundte ndryshoje

të dhenat e reistrit tregtar.

Per kete arsye si dhe në baze të nenit 527 e ne vijim tC K.Pr.Civile.

URDHEROJ:

I. Qendra Kombetare e Biznesit të vendose masen e sekuestros konservative në kuotat që zotëron pala debitore Shoqeria

“2T” slipk me NIPT K01731001M dhe administratori Artan Sadik Sako , I dti 30.05.1972 me qellim

mostjetersimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asrijë veprimi tjetCr i ciii mund te ndryshoje tC dhenat e

regjistrit tregtar.

2. Dokumentacioni dote qendroje i bliokuar den tie nje urdhër të dyte nga anajonë.

3. Per vepnimin apo mosvepnimin tuaj,duhet te na vini në dijeni shkreserisht brenda afatit Iigjor. Per personat që behen

pengese në zbatimin e ketij urdheri dote merren masat e parashikuara në nenin 606 e nC vijim te K.Pr.Civile, si dhe nC rast

se ka vend do te kerkohet ndjekje penale në baze te dispozitave te Kodit Penal.

4. Ky urdher mbahet ne 4 kopje e ju njoftohet paleve te cilat nC baze te nenit 610 te K.Pr.C kane te drejten e ankimit ne

ykaten e rrethit gjyqesor brenda 5 diteve nga marrja dijeni.

Zyra e Permbarimit Pri

Permbaruesi Gjy’
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IMIOMA KOMBETARE E PERMBARUESVE GJYQESORE PRIVATE

ZYRA E PERMBARIMIT PRIVAT AEF SH.P.K
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