EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË
DHËNAT E SUBJEKTIT “SHOQËRI AKSIONARE”
GJENDJA E REGJISTRIMIT
1. Numri unik i identifikimit të subjektit K53120401S
(NUIS)
2. Data e Regjistrimit
20/07/2005
3. Emri i Subjektit

SILVI OIL&DRILLING

4. Forma ligjore

Shoqëri Aksionare

5. Data e themelimit

09/02/2005

6. Kohëzgjatja

Nga: 09/02/2005

Deri:

7. Zyra qëndrore e shoqërisë në Shqipëri

Fier Patos GRIZ Lagjja Griz, rruga Nacionale Fier - Patos
Km 7, Patos, zona kadastrale 2890, numer pasurie 66/24-1-1.

8. Kapitali

162.400.000,00

9. Vlera e kapitalit të shlyer:

162400000.0000

10. Numri i aksioneve:

1.000,00

10.1 Vlera nominale:
11. Kategoritë e aksioneve të shoqërisë

162.400,00
të zakonshme

me përparësi

me të drejte
vote

pa të drejte
vote

11.1 Numri për secilën kategori
12. Objekti i aktivitetit:

Veprimtari private në fushën e ndërtimit, punime gërmimi në tokë,
punime civile dhe industriale, rikonstruksion me mirmbajtje
godinash civile dhe industriale, veshje fasadash, rrugë, sheshe,
autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista
aeroportuale, punime nëntokësore, vepra arti, diga dhe tunele
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hidroteknike, ujsjellësa, gazsjellësa, vajsjellësa, vepra kullimi dhe
vaditje, ndërtime detare dhe punime thellimi në ujë, punime dhe
mbrojtje ujore sisteme hidraulike dhe bonifikimi, ndërtim
impjantesh për prodhim energjie elektrike, ndërtime për
nënstacionet, kabinat e transformatorëve, linjat TN e të TM dhe
shpërndarjes së energjisë, punime të inxhinierisë së mjedisit.
Punime të ndërtimeve , impiante hidrosanitare, guzhina, lavanteri
dhe mirëmbajtja e tyre, impiante ngritëse dhe transportuese
(ashensorë, shkallë lëvizëshe dhe transportuese), punime rifiniture
të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniturë me materiale druri,
plastike, metalike dhe xham dhe rifiniturë të natyrës teknike
ndërtuese, impiante të sinjalistikës ndriçuese dhe të trafikut,
sinjalistikë rrugore dhe jo ndriçuese barriera dhe mbrojtje rrugore,
ndërtime parafabrikat beton-arme, strukturë metalike dhe druri,
punime strukturore speciale, shtresa dhe mbistruktura speciale,
punime mbi shina dhe traversa, impiant teknologjik, teknik dhe të
kondicinimit, impiante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni,
impiante të brendëshme elektrike, telefoni, radiotelefoni, TV etj..
pastrim i ujrave detare, liqenore dhe lumore, ndërtim impiantesh të
ujit të pishëm dhe pastrimit të tij, ndërtim impiantesh të
grumbullimit dhe trajtimit të mbetjeve urbane, punimeve
topogjeodezike, sisteme kundra zhurmës për infrastrukturë, shpime
gjeologo Inxhinierike, puse e shpime për ujë, shpime dhe remonte
të puseve të naftës, ndërtime të impianteve dhe nyjeve
teknologjike, magjistrateve dhe enëve nën presion, depozita,
punime për prishjen e ndërtimeve civile dhe industriale. Veprimtari
private në fushën e tregtisë me shumicë e pakicë, import eksport të
mallrave të ndryshëm industriale dhe ushqimore, pajisje
elektronike, elektrike, elektroshtëpiake, lëndë ndërtimi, pllaka,
pajisje hidrosanitare, pjesë këmbimi makinash, prodhim e tregtim
mobiljesh, prodhime kozmetike dhe mjete kancelarie. Ushtrim i
veprimtarive në fushën e përpunimit, transportimit dhe tregtimit të
naftës, gazit dhe nënprodukteve të tyre, rafineri nafte që ushtrojnë
veprimtari të përpunimit të naftës bruto dhe të gazit natyror,
shoqëritë e tregtimit me shumicë që ushtrojnë veprimtarinë e
tregtimit me shumicë të naftës bruto, gazit dhe nënprodukteve të
tyre, stacione të shitjes së karburanteve, gazit të lëngshëm dhe
vajrave lubrifikante për automjete, stacione dhe njësi të shitjes së
lëdëve djegëse, që ushtrojnë veprimtarinë e tregtimit të tyre për
përdorim rezidencial të konsumatorëve, impiante të përpunimit të
nënprodukteve të naftës. Kryerja e operacioneve Hidrokarbure në
përputhje me ligjin nr. 7746 datë 28.08.1993", për kërkimin ,
zhvillimin, prodhimin, trajtimin, transportimin, magazinimin dhe
shitjen e naftës bruto, gazit brenda dhe jashtë Republikës së
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13. Sistemi i administrimit

Shqipërisë" si dhe çdo operacion tjetër tregtar apo shërbime që i
shërbejnë aktivitetit të shoqërisë. Shoqëria brenda hapësirave të
parashikuara nga legjislacioni në fuqi do të kryejë çdo operacion
projektues-preventivues, tregtar dhe financiar, që lidhet dretpërdrejt
ose tërthorazi me objektin e saj, hapjen e veprimtarisë dhe krijimin
e shoqërive të tjera brenda dhe jashtë vendit si dhe çdo aktivitet
tjetër të mundshëm e të ligjshëm në përputhje me interesat e saj.
Rigjenerimin e vajrave lubrifikante, ngritja e impianteve të trajtimit
të tyre etj..Tregtim me shumicë e pakicë të hidrokarbureve, servise
e parking automjetesh të ndryshme e transport i mallrave të
mësipërm si dhe materialeve të ndryshme të ndërtimit apo inerteve.
Ngritje e impianteve për trajtimin e dherave të kontaminuar nga
nafta, të gropave të puseve. Pastrimin e mjedisit, punime në
sipërfaqe të gjelbërta, parqe, pyll parqe, mirëmbajtje dhe zhvillim i
dekorit në mjediset urbane. Studime dhe projektime të ndryshme
Ushtrim i aktivitetit të marketeve dhe hotelerisë. Organizim dhe
manexhim të aktiviteteve sociale, kulturore dhe sportive, fushata
etj.Shitje , perpunimi i reres bituminoze dhe materialeve inerte
brenda dhe jashte vendit.
me një nivel
me dy nivele

14. Administratori/ët

Agim Osmeni

14.1 Afati i emërimit
15. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
15.1 Kufizimet e kompetencave (nëse
ka).
16. Anëtarët
e
Këshillit
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a
me dy nivele)
16.1 Kryetar/anëtar
16.2 Afati i emërimit
17. Anëtar i Pavarur
17.1 Përfaqesues i Punëmarrësve
17.2 Kushtet e pjesëmarrjes

Nga : 25/08/2016

Deri : 25/08/2019

Hamza Muho
Anetar
Nga : 12/03/2014

Deri : 12/03/2017

Po
Jo

18. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
19. Anëtarët
e
Këshillit Selfije Muho
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a
me dy nivele)
Anetar
19.1 Kryetar/anëtar
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19.2 Afati i emërimit
20. Anëtar i Pavarur
20.1 Përfaqesues i Punëmarrësve
20.2 Kushtet e pjesëmarrjes

Nga : 12/03/2014
Po
Jo

21. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
22. Anëtarët
e
Këshillit
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a
me dy nivele)
22.1 Kryetar/anëtar
22.2 Afati i emërimit
23. Anëtar i Pavarur
23.1 Përfaqesues i Punëmarrësve
23.2 Kushtet e pjesëmarrjes

Deri : 12/03/2017

Arqile Çupa
Anetar
Nga : 12/03/2014

Deri : 12/03/2017

Po
Jo

24. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
25. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
Aida Maloku
25.1 Afati i emërimit
Nga : 12/03/2014
26. Aksionarët
Eduart Muho

Deri : 12/03/2015

Me te drejte vote : 162400.0000
Pa te drejte vote :

26.1 Numri i Aksioneve

26.2 Përqindja e pjesëmarrjes
27. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

100,00
Fier Patos PATOS Lagjja "Grize". Rruga "Fier Patos". Km 7.

28. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Emri Tregtar: SILVI OIL&DRILLING
Telefon: 0692085196

29. Statusi:

Aktiv

Lista e Dokumenteve:
Regjistrimi Fillestar: CN-019748-09-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
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regjistrimit
1. 12/02
/2005

Numri i Vendimit:32942, Gjykata:Tirane
1-Data e regjistrimit:12.02.2005. 2-Emri i subjektit:SILVI CONSTRUKSION. 3-Forma
ligjore:Sh.p.k. 4-Data e themelimit:09.02.2005. 5-Kohezgjatja:Mbi 10 vjet. 6-Kapitali
themeltar:100 000 leke. 7-Selia:Lagjjen "Grize Lendinas", Patos, Fier. 8Objekti:Autoservis mjetesh te markave e te tonazheve te ndryshme, tregtim me shumice e
pakice, si dhe import-eksport i pajisjeve, makinerive dhe pjeseve te kembimit. Sherbim ne
restorante, bar-bufe dhe hoteleri, eksport-import dhe tregtim me shumice e pakice i
mallrave te ndryshme industriale, ushqimore, bujqesore, elektroshtepiake, elektrike,
konfeksione, materiale ndertimi, inerte, lavazho. Ambiente sherbimi per argetimin e
femijeve. Tregtim me shumice dhe pakice te lendeve hekur e cimento. Tregtim i
karburanteve me pakice, i gazit te lengshem si dhe i pajisjeve per perdorimin e tij dhe cdo
aktivitet tjeter te lejuar me ligj. Tregtimin me shumice dhe me pakice e pjeseve perberese
te aparateve per ventilim, filtrim dhe kondicionimin e ajrit dhe import eksport i
tyre.Grumbullim i lendes se pare te industrise se lehte ushqimore( e konservuar ose jo),
prodhim, perpunim dhe shitje me shumice dhe me pakice ne tregun e brendshem dhe te
jashtem te cdo lloj produkti ushqimor. Investitor privat ne fushen e ndertimit te objekteve
te ndryshme civile, private dhe shteterore, social kulturore dhe agjensi per shitblerjen e
ketyre ndertimeve. 9-Perfaqesuesi ligjor:Z.Spiro Papa. 10-Ortaket:Z.Spiro Papa 100%.
Lista e Dokumenteve:
R-Mix-EL-15.12.2007 (349).pdf

04/03/2008

Numri i ceshtjes: CN-124181-03-08
Emri i subjektit ishte
("SILVI CONSTRUKSION")
u be
("SILVICONSTRUKSION")
Telefon ishte
("")
u be
("0692085196")
Objekti ishte
("Autoservis mjetesh te markave e te tonazheve te ndryshme, tregtim
me shumice e pakice, si dhe import-eksport i pajisjeve, makinerive dhe pjeseve te kembimit.
Sherbim ne restorante, bar-bufe dhe hoteleri, eksport-import dhe tregtim me shumice e
pakice i mallrave te ndryshme industriale, ushqimore, bujqesore, elektroshtepiake,
elektrike, konfeksione, materiale ndertimi, inerte, lavazho. Ambiente sherbimi per
argetimin e femijeve. Tregtim me shumice dhe pakice te lendeve hekur e cimento. Tregtim i
karburanteve me pakice, i gazit te lengshem si dhe i pajisjeve per perdorimin e tij dhe cdo
aktivitet tjeter te lejuar me ligj. Tregtimin me shumice dhe me pakice e pjeseve perberese te
aparateve per ventilim, filtrim dhe kondicionimin e ajrit dhe import eksport i
tyre.Grumbullim i lendes se pare te industrise se lehte ushqimore( e konservuar ose jo),
prodhim, perpunim dhe shitje me shumice dhe me pakice ne tregun e brendshem dhe te
jashtem te cdo lloj produkti ushqimor. Investitor privat ne fushen e ndertimit te objekteve
te ndryshme civile, private dhe shteterore, social kulturore dhe agjensi per shitblerjen e
ketyre ndertimeve.")
u be
("Ne Fushen e Ndertimit,Import Eksport,
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Transport Udhtaresh, Hoteleri, Investitor")
Emri Tregtar ishte
("SILVI CONSTRUKSION")
CONSTRUKSION")

u be

("SILVI-

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Fier;
FIER;
Patos;
;
PATOS;
Grize, Rruga Nacionale Fier Patos Km 7, Patos;
"

Lagjia

Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
28/08/2008

Numri i ceshtjes: CN-167817-08-08 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Raporte administrimi (nëse ka)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Akti i ekspertimi IEKA (nëse ka)
Bilanci Kontabël

25/01/2010

Numri i ceshtjes: CN-338248-01-10
Objekti ishte
("Ne Fushen e Ndertimit,Import Eksport, Transport Udhtaresh,
Hoteleri, Investitor")
u be
("Ne Fushen e Ndertimit,Import Eksport,
Transport Udhtaresh, Hoteleri, Investitor.Ne fushen e tregtimit me pakice te lendeve
djegese,hidrokarbureve dhe nenprodukteve te tyre.")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

24/01/2011

Numri i ceshtjes: CN-494046-01-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim i emrit te administratori dhe ortakut te vetem
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("Eduart Muho")
Numri i aksioneve "100,00
Perqindja ne kapital "100,00"
Kontributi ne para "100.000,00
eshte larguar ortaku:
("Spiro Papa")
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Eduart Muho")
"09/02/2005"
eshte larguar administratori:
("Spiro Papa")

Nga data

Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Vendim i asamblese se pergjithshme
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
18/03/2011

Numri i ceshtjes: CN-523195-03-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit nr.5 date 16.03.2011, per hapje adrese
dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Fier;
FIER;
;
ZHAREZ;
Fshati "Verbas". Km 6.;
"

VERBAS;

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
22/06/2011

Numri i ceshtjes: CN-564337-06-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit nr.10 te dates 01.06.2011 per miratimin e
statutit te ri te shoqerise.Depozitimi i statutit ne pershtatje me ligjin 9901 date 14.04.2008
”Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare’’. .
Objekti ishte
("Ne Fushen e Ndertimit,Import Eksport, Transport Udhtaresh,
Hoteleri, Investitor.Ne fushen e tregtimit me pakice te lendeve djegese,hidrokarbureve dhe
nenprodukteve te tyre.")
u be
("Ne Fushen e Ndertimit,Import Eksport,
Transport Udhetaresh, Hoteleri, Investitor.Ne fushen e tregtimit me pakice te lendeve
djegese,hidrokarbureve dhe nenprodukteve te tyre.")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Eduart Muho")
Nga Data ishte
("09/02/2005")
u be
("01/06/2011")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Eduart Muho")
Kohëzgjatja ishte
("")
u be
("01/06/2016")
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,
,

Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
28/07/2011

Numri i ceshtjes: CN-578050-07-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit date 20.07.2011 ku eshte vendosur hapja
e nje adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Fier;
FIER;
Patos;
;
PATOS;
"Grize". Rruga "Fier Patos". Km 7.;
"

Lagjja

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
18/08/2011

Numri i ceshtjes: CN-584979-08-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit te ortakut te vetem, Nr.10 dt.18/08/2011
per hapjen e adreses dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Fier;
FIER;
;
Portez;
PORTEZ;
Portez. Ruga Nacionale Fier Patos. Banesa ne KM 5.;
"

Fshati

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
10/11/2011

Numri i ceshtjes: CN-618261-11-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit te ortakut te vetem date 08.11.2011,per
hapje te adreses dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Fier;
FIER;
;
Topoje;
TOPOJE;
Topojë, pran vijes se ngjales (Kolektori i Oxhares);
"

Fshati
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Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
22/12/2011

Numri i ceshtjes: CN-635687-12-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem, Nr.14, date
20.12.2011, per ndryshimin e adreses se selise, si edhe per mbyljen e nje adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Fier;
FIER;
Fier;
;
FIER;
Lagjja
"Konferenca e Pezes".Rruga ."Dervish Hekali". Pallati 10 Katesh përball shkollës së
muzikës.;
"
eshte Hequr Adresa: "Fier;
FIER;
;
ZHAREZ;
VERBAS;
Fshati
"Verbas". Km 6.;
"
eshte Hequr Adresa: "Fier;
FIER;
Patos;
;
PATOS;
GRIZE;
"
Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

21/03/2014

Numri i ceshtjes: CN-393438-03-14 (Shpallja I per shnderrimin e shoqerise)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit datë 03.03.2014, të asamblesë së
përgjithshme, ku është vendosur, miratimi i shndërrimit të shoqërisë tregtare "Silvi
Construksion" sh.p.k në shoqërinë tregtare "Silvi Oil & Drilling" sh.a.
Lista e Dokumenteve:
Dokument i vlefshem identifikimi i perfaqesuesit
Dokumenti që autorizon paraqitjen e aplikimit
Procesverbal i Asamblesë së Përgjithshme për miratimin e shndërrimit
Raporti i shndërrimit hartuar nga përfaqësuesit ligjor te shoqërisë

30/04/2014

Numri i ceshtjes: CN-451732-04-14 (Shpallja II per shnderrimin e shoqerise)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit datë 24.04.2014, të asamblesë së
përgjithshme, ku është vendosur, miratimi i shndërrimit të shoqërisë tregtare "Silvi
Construksion" sh.p.k në shoqërinë tregtare "Silvi Oil & Drilling" sh.a.
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Lista e Dokumenteve:
Dokumenti që autorizon paraqitjen e aplikimit
Dokument i vlefshem identifikimi i perfaqesuesit
07/05/2014

Numri i ceshtjes: CN-456494-05-14 (Miratimi i shnderrimit te shoqerise)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimeve datë 24.04.2014, të asamblesë së
përgjithshme, ku është vendosur, miratimi i shndërrimit të shoqërisë tregtare "Silvi
Construksion" sh.p.k në shoqërinë tregtare "Silvi Oil & Drilling" sh.a. Depozitimi i
Raportit te administratorit, date 03.03.2014. Depozitimi i statutit te ri te shoqerise.
Subject_Type_Code ishte
("Limited-Liability Company")
u be
("JointStock Company")
Emri i subjektit ishte
("SILVI- CONSTRUKSION")
u be
("SILVI
OIL&DRILLING")
Vlera e Kapitalit ishte
"100.000,00"
u be
"162.400.000,00"
Numri i Aksioneve ishte
"100,00"
u be
"1.000,00"
Vlera e Aksionit ishte
"1.000,00"
u be
"162.400,00"
Capital_Paid_Value ishte
""
u be
"162.400.000,00"
Emri Tregtar ishte
("SILVI- CONSTRUKSION")
u be
("SILVI
OIL&DRILLING")
Objekti ishte
("Ne Fushen e Ndertimit,Import Eksport, Transport Udhetaresh,
Hoteleri, Investitor.Ne fushen e tregtimit me pakice te lendeve djegese,hidrokarbureve dhe
nenprodukteve te tyre.")
u be
("Veprimtari private në fushën e ndërtimit,
punime gërmimi në tokë, punime civile dhe industriale, rikonstruksion me
mirmbajtje godinash civile dhe industriale, veshje fasadash, rrugë, sheshe,
autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale, punime
nëntokësore, vepra arti, diga dhe tunele hidroteknike, ujsjellësa, gazsjellësa,
vajsjellësa, vepra kullimi dhe vaditje, ndërtime detare dhe punime thellimi në ujë,
punime dhe mbrojtje ujore sisteme hidraulike dhe bonifikimi, ndërtim impjantesh
për prodhim energjie elektrike, ndërtime për nënstacionet, kabinat e
transformatorëve, linjat TN e të TM dhe shpërndarjes së energjisë, punime të
inxhinierisë së mjedisit. Punime të ndërtimeve , impiante hidrosanitare, guzhina,
lavanteri dhe mirëmbajtja e tyre, impiante ngritëse dhe transportuese (ashensorë,
shkallë lëvizëshe dhe transportuese), punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura
me to, rifiniturë me materiale druri, plastike, metalike dhe xham dhe rifiniturë të
natyrës teknike ndërtuese, impiante të sinjalistikës ndriçuese dhe të trafikut,
sinjalistikë rrugore dhe jo ndriçuese barriera dhe mbrojtje rrugore, ndërtime
parafabrikat beton-arme, strukturë metalike dhe druri, punime strukturore speciale,
shtresa dhe mbistruktura speciale, punime mbi shina dhe traversa, impiant
teknologjik, teknik dhe të kondicinimit, impiante dhe linja telefonie dhe
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telekomunikacioni, impiante të brendëshme elektrike, telefoni, radiotelefoni, TV etj..
pastrim i ujrave detare, liqenore dhe lumore, ndërtim impiantesh të ujit të pishëm
dhe pastrimit të tij, ndërtim impiantesh të grumbullimit dhe trajtimit të mbetjeve
urbane, punimeve topogjeodezike, sisteme kundra zhurmës për infrastrukturë,
shpime gjeologo Inxhinierike, puse e shpime për ujë, shpime dhe remonte të puseve të
naftës, ndërtime të impianteve dhe nyjeve teknologjike, magjistrateve dhe enëve nën
presion, depozita, punime për prishjen e ndërtimeve civile dhe industriale.
Veprimtari private në fushën e tregtisë me shumicë e pakicë, import eksport të
mallrave të ndryshëm industriale dhe ushqimore, pajisje elektronike, elektrike,
elektroshtëpiake, lëndë ndërtimi, pllaka, pajisje hidrosanitare, pjesë këmbimi
makinash, prodhim e tregtim mobiljesh, prodhime kozmetike dhe mjete kancelarie.
Ushtrim i veprimtarive në fushën e përpunimit, transportimit dhe tregtimit të naftës,
gazit dhe nënprodukteve të tyre, rafineri nafte që ushtrojnë veprimtari të përpunimit
të naftës bruto dhe të gazit natyror, shoqëritë e tregtimit me shumicë që ushtrojnë
veprimtarinë e tregtimit me shumicë të naftës bruto, gazit dhe nënprodukteve të tyre,
stacione të shitjes së karburanteve, gazit të lëngshëm dhe vajrave lubrifikante për
automjete, stacione dhe njësi të shitjes së lëdëve djegëse, që ushtrojnë veprimtarinë e
tregtimit të tyre për përdorim rezidencial të konsumatorëve, impiante të përpunimit
të nënprodukteve të naftës. Kryerja e operacioneve Hidrokarbure në përputhje me
ligjin nr. 7746 datë 28.08.1993", për kërkimin , zhvillimin, prodhimin, trajtimin,
transportimin, magazinimin dhe shitjen e naftës bruto, gazit brenda dhe jashtë
Republikës së Shqipërisë" si dhe çdo operacion tjetër tregtar apo shërbime që i
shërbejnë aktivitetit të shoqërisë. Shoqëria brenda hapësirave të parashikuara nga
legjislacioni në fuqi do të kryejë çdo operacion projektues-preventivues, tregtar dhe
financiar, që lidhet dretpërdrejt ose tërthorazi me objektin e saj, hapjen e
veprimtarisë dhe krijimin e shoqërive të tjera brenda dhe jashtë vendit si dhe çdo
aktivitet tjetër të mundshëm e të ligjshëm në përputhje me interesat e saj.
Rigjenerimin e vajrave lubrifikante, ngritja e impianteve të trajtimit të tyre
etj..Tregtim me shumicë e pakicë të hidrokarbureve, servise e parking automjetesh të
ndryshme e transport i mallrave të mësipërm si dhe materialeve të ndryshme të
ndërtimit apo inerteve. Ngritje e impianteve për trajtimin e dherave të kontaminuar
nga nafta, të gropave të puseve. Pastrimin e mjedisit, punime në sipërfaqe të
gjelbërta, parqe, pyll parqe, mirëmbajtje dhe zhvillim i dekorit në mjediset urbane.
Studime dhe projektime të ndryshme Ushtrim i aktivitetit të marketeve dhe
hotelerisë. Organizim dhe manexhim të aktiviteteve sociale, kulturore dhe sportive,
fushata etj..")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("Eduart Muho")
Numri i aksioneve "162.400,00
Perqindja ne kapital "100,00"
Kontributi ne para "162.400.000,00
eshte larguar ortaku:
("Eduart Muho")
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Eduart Muho")
"12/03/2014"
Ne daten "12/03/2017"
eshte larguar administratori:
("Eduart Muho")

Nga data

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Hamza Muho")
Nga data "12/03/2014"
Ne daten "12/03/2017"
eshte shtuar anetari:
("Arqile Çupa")
Nga data "12/03/2014"
Ne daten "12/03/2017"
eshte shtuar anetari:
("Selfije Muho")
Nga data "12/03/2014"
Ne daten "12/03/2017"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:
eshte shtuar eksperti kontabel:
("Aida Maloku")
"12/03/2014"
Ne daten "12/03/2015"

Nga data

Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Akti i themelimit te shoqerise pas shnderrimit
Akti i ekspertit te pavarur te emeruar nga gjykata per vleresimine kontributit ne natyre
Deklaratat e pranimit ose jo te shndërrimit, nga ortakët/aksionarët e veçantë
Procesverbal i Asamblesë së Përgjithshme për miratimin e shndërrimit
Deklaratat e pranimit ose jo te shndërrimit, depozituara në selinë e shoqërisë nga
ortakët/aksionarët e veçantë
Raporti i shndërrimit hartuar nga përfaqësuesit ligjor te shoqërisë
Mandati bankar për shlyerjen e kontribuit ne para (nese ka kontribut ne para)
23/07/2014

Numri i ceshtjes: CN-567865-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Dokumenti i autorizimit
Mandati i Pageses

14/10/2014

Numri i ceshtjes: CN-671444-10-14
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Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit dt.13.10.2014, ku u vendos: Mbyllja e
Adresave Dytësore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Fier;
FIER;
;
Portez;
PORTEZ;
Portez. Ruga Nacionale Fier Patos. Banesa ne KM 5.;
"
eshte Hequr Adresa: "Fier;
FIER;
;
Topoje;
TOPOJE;
Topojë, pran vijes se ngjales (Kolektori i Oxhares);
"

Fshati
Fshati

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
17/11/2014

Numri i ceshtjes: CN-716260-11-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit Nr.7, date 10.11.2014, ku eshte
vendosur: 1-Ndryshim i selise. 2-Mbyllja e nje adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Fier;
FIER;
Patos;
;
GRIZ;
Lagjja Griz,
rruga Nacionale Fier - Patos Km 7, Patos, zona kadastrale 2890, numer pasurie
66/24-1-1.;
"
eshte Hequr Adresa: "Fier;
FIER;
Patos;
;
PATOS;
Lagjia Grize,
Rruga Nacionale Fier Patos Km 7, Patos;
"
eshte Hequr Adresa: "Fier;
FIER;
Fier;
;
FIER;
Lagjja
"Konferenca e Pezes".Rruga ."Dervish Hekali". Pallati 10 Katesh përball shkollës së
muzikës.;
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
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

09/02/2015

Numri i ceshtjes: CN-859527-02-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: viti 2012
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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)
23/06/2015

Numri i ceshtjes: CN-107833-06-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim bilanci 2011
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)

02/08/2015

Numri i ceshtjes: CN-183738-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare të vitit 2014.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

13/08/2015

Numri i ceshtjes: CN-200266-08-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit Nr.8, date 07.08.2015, ku eshte vendosur
shtimi i objektit te veprimtarise se shoqerise. Saktesim i kodit ekonomik.
Objekti ishte
("Veprimtari private në fushën e ndërtimit, punime gërmimi në tokë,
punime civile dhe industriale, rikonstruksion me mirmbajtje godinash civile dhe
industriale, veshje fasadash, rrugë, sheshe, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai,
metro, pista aeroportuale, punime nëntokësore, vepra arti, diga dhe tunele hidroteknike,
ujsjellësa, gazsjellësa, vajsjellësa, vepra kullimi dhe vaditje, ndërtime detare dhe punime
thellimi në ujë, punime dhe mbrojtje ujore sisteme hidraulike dhe bonifikimi, ndërtim
impjantesh për prodhim energjie elektrike, ndërtime për nënstacionet, kabinat e
transformatorëve, linjat TN e të TM dhe shpërndarjes së energjisë, punime të inxhinierisë
së mjedisit. Punime të ndërtimeve , impiante hidrosanitare, guzhina, lavanteri dhe
mirëmbajtja e tyre, impiante ngritëse dhe transportuese (ashensorë, shkallë lëvizëshe dhe
transportuese), punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniturë me materiale
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druri, plastike, metalike dhe xham dhe rifiniturë të natyrës teknike ndërtuese, impiante të
sinjalistikës ndriçuese dhe të trafikut, sinjalistikë rrugore dhe jo ndriçuese barriera dhe
mbrojtje rrugore, ndërtime parafabrikat beton-arme, strukturë metalike dhe druri, punime
strukturore speciale, shtresa dhe mbistruktura speciale, punime mbi shina dhe traversa,
impiant teknologjik, teknik dhe të kondicinimit, impiante dhe linja telefonie dhe
telekomunikacioni, impiante të brendëshme elektrike, telefoni, radiotelefoni, TV etj..
pastrim i ujrave detare, liqenore dhe lumore, ndërtim impiantesh të ujit të pishëm dhe
pastrimit të tij, ndërtim impiantesh të grumbullimit dhe trajtimit të mbetjeve urbane,
punimeve topogjeodezike, sisteme kundra zhurmës për infrastrukturë, shpime gjeologo
Inxhinierike, puse e shpime për ujë, shpime dhe remonte të puseve të naftës, ndërtime të
impianteve dhe nyjeve teknologjike, magjistrateve dhe enëve nën presion, depozita,
punime për prishjen e ndërtimeve civile dhe industriale. Veprimtari private në fushën e
tregtisë me shumicë e pakicë, import eksport të mallrave të ndryshëm industriale dhe
ushqimore, pajisje elektronike, elektrike, elektroshtëpiake, lëndë ndërtimi, pllaka, pajisje
hidrosanitare, pjesë këmbimi makinash, prodhim e tregtim mobiljesh, prodhime kozmetike
dhe mjete kancelarie. Ushtrim i veprimtarive në fushën e përpunimit, transportimit dhe
tregtimit të naftës, gazit dhe nënprodukteve të tyre, rafineri nafte që ushtrojnë veprimtari të
përpunimit të naftës bruto dhe të gazit natyror, shoqëritë e tregtimit me shumicë që
ushtrojnë veprimtarinë e tregtimit me shumicë të naftës bruto, gazit dhe nënprodukteve të
tyre, stacione të shitjes së karburanteve, gazit të lëngshëm dhe vajrave lubrifikante për
automjete, stacione dhe njësi të shitjes së lëdëve djegëse, që ushtrojnë veprimtarinë e
tregtimit të tyre për përdorim rezidencial të konsumatorëve, impiante të përpunimit të
nënprodukteve të naftës. Kryerja e operacioneve Hidrokarbure në përputhje me ligjin nr.
7746 datë 28.08.1993", për kërkimin , zhvillimin, prodhimin, trajtimin, transportimin,
magazinimin dhe shitjen e naftës bruto, gazit brenda dhe jashtë Republikës së Shqipërisë"
si dhe çdo operacion tjetër tregtar apo shërbime që i shërbejnë aktivitetit të shoqërisë.
Shoqëria brenda hapësirave të parashikuara nga legjislacioni në fuqi do të kryejë çdo
operacion projektues-preventivues, tregtar dhe financiar, që lidhet dretpërdrejt ose
tërthorazi me objektin e saj, hapjen e veprimtarisë dhe krijimin e shoqërive të tjera brenda
dhe jashtë vendit si dhe çdo aktivitet tjetër të mundshëm e të ligjshëm në përputhje me
interesat e saj. Rigjenerimin e vajrave lubrifikante, ngritja e impianteve të trajtimit të tyre
etj..Tregtim me shumicë e pakicë të hidrokarbureve, servise e parking automjetesh të
ndryshme e transport i mallrave të mësipërm si dhe materialeve të ndryshme të ndërtimit
apo inerteve. Ngritje e impianteve për trajtimin e dherave të kontaminuar nga nafta, të
gropave të puseve. Pastrimin e mjedisit, punime në sipërfaqe të gjelbërta, parqe, pyll
parqe, mirëmbajtje dhe zhvillim i dekorit në mjediset urbane. Studime dhe projektime të
ndryshme Ushtrim i aktivitetit të marketeve dhe hotelerisë. Organizim dhe manexhim të
aktiviteteve sociale, kulturore dhe sportive, fushata etj..")
u be
("Veprimtari
private në fushën e ndërtimit, punime gërmimi në tokë, punime civile dhe industriale,
rikonstruksion me mirmbajtje godinash civile dhe industriale, veshje fasadash, rrugë,
sheshe, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale,
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punime nëntokësore, vepra arti, diga dhe tunele hidroteknike, ujsjellësa, gazsjellësa,
vajsjellësa, vepra kullimi dhe vaditje, ndërtime detare dhe punime thellimi në ujë,
punime dhe mbrojtje ujore sisteme hidraulike dhe bonifikimi, ndërtim impjantesh
për prodhim energjie elektrike, ndërtime për nënstacionet, kabinat e
transformatorëve, linjat TN e të TM dhe shpërndarjes së energjisë, punime të
inxhinierisë së mjedisit. Punime të ndërtimeve , impiante hidrosanitare, guzhina,
lavanteri dhe mirëmbajtja e tyre, impiante ngritëse dhe transportuese (ashensorë,
shkallë lëvizëshe dhe transportuese), punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura
me to, rifiniturë me materiale druri, plastike, metalike dhe xham dhe rifiniturë të
natyrës teknike ndërtuese, impiante të sinjalistikës ndriçuese dhe të trafikut,
sinjalistikë rrugore dhe jo ndriçuese barriera dhe mbrojtje rrugore, ndërtime
parafabrikat beton-arme, strukturë metalike dhe druri, punime strukturore speciale,
shtresa dhe mbistruktura speciale, punime mbi shina dhe traversa, impiant
teknologjik, teknik dhe të kondicinimit, impiante dhe linja telefonie dhe
telekomunikacioni, impiante të brendëshme elektrike, telefoni, radiotelefoni, TV etj..
pastrim i ujrave detare, liqenore dhe lumore, ndërtim impiantesh të ujit të pishëm
dhe pastrimit të tij, ndërtim impiantesh të grumbullimit dhe trajtimit të mbetjeve
urbane, punimeve topogjeodezike, sisteme kundra zhurmës për infrastrukturë,
shpime gjeologo Inxhinierike, puse e shpime për ujë, shpime dhe remonte të puseve të
naftës, ndërtime të impianteve dhe nyjeve teknologjike, magjistrateve dhe enëve nën
presion, depozita, punime për prishjen e ndërtimeve civile dhe industriale.
Veprimtari private në fushën e tregtisë me shumicë e pakicë, import eksport të
mallrave të ndryshëm industriale dhe ushqimore, pajisje elektronike, elektrike,
elektroshtëpiake, lëndë ndërtimi, pllaka, pajisje hidrosanitare, pjesë këmbimi
makinash, prodhim e tregtim mobiljesh, prodhime kozmetike dhe mjete kancelarie.
Ushtrim i veprimtarive në fushën e përpunimit, transportimit dhe tregtimit të naftës,
gazit dhe nënprodukteve të tyre, rafineri nafte që ushtrojnë veprimtari të përpunimit
të naftës bruto dhe të gazit natyror, shoqëritë e tregtimit me shumicë që ushtrojnë
veprimtarinë e tregtimit me shumicë të naftës bruto, gazit dhe nënprodukteve të tyre,
stacione të shitjes së karburanteve, gazit të lëngshëm dhe vajrave lubrifikante për
automjete, stacione dhe njësi të shitjes së lëdëve djegëse, që ushtrojnë veprimtarinë e
tregtimit të tyre për përdorim rezidencial të konsumatorëve, impiante të përpunimit
të nënprodukteve të naftës. Kryerja e operacioneve Hidrokarbure në përputhje me
ligjin nr. 7746 datë 28.08.1993", për kërkimin , zhvillimin, prodhimin, trajtimin,
transportimin, magazinimin dhe shitjen e naftës bruto, gazit brenda dhe jashtë
Republikës së Shqipërisë" si dhe çdo operacion tjetër tregtar apo shërbime që i
shërbejnë aktivitetit të shoqërisë. Shoqëria brenda hapësirave të parashikuara nga
legjislacioni në fuqi do të kryejë çdo operacion projektues-preventivues, tregtar dhe
financiar, që lidhet dretpërdrejt ose tërthorazi me objektin e saj, hapjen e
veprimtarisë dhe krijimin e shoqërive të tjera brenda dhe jashtë vendit si dhe çdo
aktivitet tjetër të mundshëm e të ligjshëm në përputhje me interesat e saj.
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Rigjenerimin e vajrave lubrifikante, ngritja e impianteve të trajtimit të tyre
etj..Tregtim me shumicë e pakicë të hidrokarbureve, servise e parking automjetesh të
ndryshme e transport i mallrave të mësipërm si dhe materialeve të ndryshme të
ndërtimit apo inerteve. Ngritje e impianteve për trajtimin e dherave të kontaminuar
nga nafta, të gropave të puseve. Pastrimin e mjedisit, punime në sipërfaqe të
gjelbërta, parqe, pyll parqe, mirëmbajtje dhe zhvillim i dekorit në mjediset urbane.
Studime dhe projektime të ndryshme Ushtrim i aktivitetit të marketeve dhe
hotelerisë. Organizim dhe manexhim të aktiviteteve sociale, kulturore dhe sportive,
fushata etj.Shitje , perpunimi i reres bituminoze dhe materialeve inerte brenda dhe
jashte vendit.")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
18/04/2016

Numri i ceshtjes: CN-654141-04-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit, Nr. 70/5 Prot, datë : 11.04.2016,
protokolluar nga QKR, me Nr. 3604 Prot, date: 14.04.2016, lëshuar nga zyra
permbarimore “ B.E.S.T 2010”,ku eshte urdheruar: Te mbahen nen sekuestro asetet qe i
takojne debitorit “ Silvio Oil Drilling”sha, me NUIS K53120401S.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

19/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-826720-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi pasqyrave financiare i vitit 2015.
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

31/08/2016

Numri i ceshtjes: CN-905084-08-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit date 25.08.2016, per ndryshimin e
administratorit.
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Agim Osmeni")
"25/08/2016"
Ne daten "25/08/2019"
eshte larguar administratori:
("Eduart Muho")

Nga data

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
02/09/2016

Numri i ceshtjes: CN-913795-09-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: depozitim bilanci viti 2009

05/10/2016

Numri i ceshtjes: CN-967773-10-16 (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)
Bilanci Kontabël

27/10/2016

Numri i ceshtjes: CN-007535-10-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: DOREZIM BILANCI VITI 2008
Lista e Dokumenteve:
Raport Auditimi
Bilanci Kontabël
Akti i ekspertimi IEKA (nëse ka)

26/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-398818-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2016
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Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
04/10/2017

Numri i ceshtjes: CN-488067-09-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr. 70/17 Prot. date 19.09.2017, leshuar
nga zyra e permbarimit "BEST 2010", ku eshte vendosur, te konsiderohet i anulluar urdhri
Nr. 70/5, date 11.04.2016 te zyres permbarimore.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

02/11/2017

Numri i ceshtjes: CN-542599-11-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdherit Nr.5067 Prot, date 27.10.2017 , lëshuar
nga shoqeria permbarimore PETANI BAILIFF'S OFFICE , protokolluar nga QKB me Nr.
15375 Prot., datë 31.10.2017, ku është urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros
konservative mbi aksionet e shoqerise “ SILVI OIL&DRILLING ”sh.a me NIPTK53120401S.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

17/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-864931-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim Bilanci te vitit 2017
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

30/01/2019

Numri i ceshtjes: CN-076909-01-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i urdhrit Nr.255/3 0627-18 Prot., datë 18.01.2019
lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Gjyqësore “Kodra Bailiff Service” sh.p.k, ku është
urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros konservative ne aksionet, kuotat e debitorit
shoqeria “SILVI OIL&DRILLING” sh.a, me NUIS (NIPT) - K53120401S, si dhe mbi te
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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 e Regjistrit Tregtar. Dokumentacioni do te qendroje i bllokuar deri në një urdhër të
dytë.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

Datë

:14/11/2019
__________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)
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