EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË
DHËNAT E SUBJEKTIT “SHOQËRI AKSIONARE”
GJENDJA E REGJISTRIMIT
1. Numri unik i identifikimit të subjektit J61814041J
(NUIS)
2. Data e Regjistrimit
01/01/1986
3. Emri i Subjektit

INDUSTRIALIMPEKS

4. Forma ligjore

Shoqëri Aksionare

5. Data e themelimit

22/06/1999

6. Kohëzgjatja

Nga: 22/06/1999

Deri:

7. Zyra qëndrore e shoqërisë në Shqipëri

Tirane Tirane TIRANE 5 MAJI ISH NDERM. KIMIKE

8. Kapitali

6.900.000,00

9. Vlera e kapitalit të shlyer:

6900000.0000

10. Numri i aksioneve:

6.900,00

10.1 Vlera nominale:
11. Kategoritë e aksioneve të shoqërisë

1.000,00
të zakonshme

me përparësi

me të drejte
vote

pa të drejte
vote

11.1 Numri për secilën kategori
12. Objekti i aktivitetit:

Importimi dhe eksportimi i artikujve te ndryshem ushqimore,
industriale, bujqesore, elektrike, elektronike, elektroshtepiake,
konfeksione etj. Tregtimi dhe shitja e artikujve te ndryshem
ushqimore, industriale, bujqesore, elektrike, elektroshtepiake,
konfeksione etj. Transporti nepermjet rrugeve tokesore, detare dhe
ajrore, etj, i mallrave te siperpermendur per llogari te vete
shoqerise si dhe shoqerive dhe personave te tjere juridike private
dhe shteterore; Sherbime komisionere per te gjitha operacionet
tregtare qe do te zhvillohen brenda dhe jashte vendit ne emer dhe
per llogari te vete shoqerise si edhe te shoqerive dhe personave te
tjere juridike private dhe shteterore brenda dhe jashte vendit;
Kryerja e rolit te agjentit dhe magazines doganore, perfaqesuesit
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13. Sistemi i administrimit

dhe distributorit ( shperndaresit) te autorizuar ose ekskluziv sipas
rastit. Shoqeria brenda caqeve te parashikuara nga legjislacioni ne
fuqi do te kryeje cdo operacion tregtar dhe financiar qe lidhet
drejtperdrejt ose terthorazi me objektin e saj. Kjo perfshin : hapjen
e veprimtarive dhe krijimin e shoqerive te reja si dhe pjesemarrjen
ne kapitalin e shoqerive te tjera brenda dhe jashte vendit.
me një nivel
me dy nivele

14. Administratori/ët

Magdaleni Kokëdhima

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

Nga : 08/09/2014

Deri : 08/09/2017

Merita Shaqelli
Anetar
Nga : 05/02/2015

Deri : 05/02/2018

Jo
Jo

Fredi Dervishi
Anetar
Nga : 29/06/2015

Deri : 29/06/2018

Jo
Jo

Anisa Kotorri
Anetar
Nga : 05/02/2015

Deri : 05/02/2018

Jo
Jo

24. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
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25. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
25.1 Afati i emërimit
26. Aksionarët

Jaupaj-G
Nga : 29/06/2015
Deri :
Ministria e Ekonomise, Tregetise dhe Energjitikes
Me te drejte vote
Pa te drejte vote

26.1 Numri i Aksioneve

26.2 Përqindja e pjesëmarrjes
27. Aksionarët

49,00
2K GROUP
Me te drejte vote
Pa te drejte vote

27.1 Numri i Aksioneve

27.2 Përqindja e pjesëmarrjes
28. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

: 3381.0000
:

: 3519.0000
:

51,00

29. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Emri Tregtar: INDUSTRIALIMPEKS
Telefon: 0692032245
Të Tjera: Sipas vendimit nr. 1, date 23.03.2009, caktohet si
kryetar i keshillit mbikqyres z. Sajmir Aliiçkolli dhe
nenkryetar z. Vladimir Kokëdhima.Publikimi i kerkeses
Nr.414/1 Prot, te dates 15.12.2009 per doreheqje nga detyra
e administratorit, Zotit Koço Kokedhima.

30. Statusi:

Pezulluar

Lista e Dokumenteve:
Regjistrimi Fillestar: CN-031706-09-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
1. 28/05
/1999

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i Vendimit:21534, Gjykata:Tirane
Data e regjistrimit: 22-06-1999 Emri I subjektit:"Industrial impeks" Forma ligjore: sh.a.
Data e themelimit: 22-06-1999 Kohezgjatja : pa afat Selia:Rr. "4 shkurti", nr.6, Tirane
Kapitali: 43.000.000 leke Objekti: Importimi dhe shitja e artikujve te ndryshem industriale
dhe ushqimore. Perfaqesuesi ligjor: Koço Kokedhima Ortaket: Ministria e ekonomikse
publike dhe privatizimit. Keshilli mbikqyres: Irfan Vogli, Kristaq Filipi, Rozafat Shllaku.
Ekspert kontabel: Sanie Tafa
Lista e Dokumenteve:
R-MIX-EL-3.12.2007 (86).pdf
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2. 28/12
/1999

Numri i Vendimit:21534/1, Gjykata:Tirane
Eshte lidhur kontrate per shitjen dhe tranferimin e paketes shteterore prej 51% te
"Industrialimpeks"sh.a shoqerise "2K GROUP" sh.p.k dhe 49% te aksioneve Ministrise se
ekonomise publike dhe privatizimit , per privatizimin me ankand pa cmim fillestar te
paketes se aksioneve shteterore te "Industrialimpeks". Ndryshimi i statutit te shoqerise.
Ndryshimi perberjes se keshillit mbikqyres te shoqerise : Mirela Qirjazi , Valentina cino,
Pellumbesha Kruta. Emerimin e z. Ethem Sula si ekspert kontabel.
Lista e Dokumenteve:
R-MIX-EL-3.12.2007 (86).pdf

3. 08/11
/2000

Numri i Vendimit:21534/2, Gjykata:Tirane
Keshilli mbikqyres i kesaj shoqerie ka vendosur te emeroje ne detyren e drejtorit te
pergjithshem z. Koço Kokedhima.
Lista e Dokumenteve:
R-MIX-EL-3.12.2007 (86).pdf

4. 18/10
/2001

Numri i Vendimit:21534/3, Gjykata:Tirane
Keshilli mbikqyres ka vendosur te emeroje ne detyren e drejtorit te shoqerise z. Ivzi Rama.
Lista e Dokumenteve:
R-MIX-EL-3.12.2007 (86).pdf

5. 21/09
/2004

Numri i Vendimit:21534/5, Gjykata:Tirane
Zvogelimi i kapitalit te shoqerise, pas pastrimit te humbjeve te vitit 1999,2000,2001,2002,
e korrigjuar me fitimin e vitit 2003 eshte 6.900.000 leke qe nuk cenon barazine dhe
raportet e aksioneve.
Lista e Dokumenteve:
R-MIX-EL-3.12.2007 (86).pdf

6. 07/10
/2004

Numri i Vendimit:21534/4, Gjykata:Tirane
Zvogelimi i kapitalit themeltar te shoqerise dhe emrimi i z. Ethem Sula si ekspert kontabel.
Lista e Dokumenteve:
R-MIX-EL-3.12.2007 (86).pdf

7. 27/04
/2006

Numri i Vendimit:21534/6, Gjykata:Tirane
Korrigjimi i dates nga 21-09-2004 ne 21-09-2005 se vendimit te gjykates /5 sepse sic
kuptohet dhe nga data e kerkeses , vendimi eshte marre me vone dhe konkretisht ne vitin
2005.
Lista e Dokumenteve:
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R-MIX-EL-3.12.2007 (86).pdf
8. 07/09
/2007

Numri i Vendimit:21534/7, Gjykata:Tirane
Emerimi i keshillit te ri mbikqyres: Blerina Xhafa , Armanda Milushi dhe Tonin
Merdhoci.
Lista e Dokumenteve:
R-MIX-EL-3.12.2007 (86).pdf

26/08/2008

Numri i ceshtjes: CN-166757-08-08 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Raporte administrimi (nëse ka)
Raport Auditimi
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta

10/02/2009

Numri i ceshtjes: CN-216519-02-09
Telefon ishte
("")
u be

("0692032245")

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Sajmir Aliçkolli")
Nga data "07/01/2009"
Ne daten "07/01/2012"
eshte shtuar anetari:
("Elona Bushati")
Nga data "07/01/2009"
Ne daten "07/01/2012"
eshte shtuar anetari:
("Vladimir Kokedhima")
Nga data
"07/01/2009"
Ne daten "07/01/2012"
eshte larguar anetari:
("Blerina Xhafa")
eshte larguar anetari:
("Tonin Merdhoci")
eshte larguar anetari:
("Armanda Milushi")
Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
30/03/2009

Numri i ceshtjes: CN-234664-03-09
Koment ishte
("")
u be
("Sipas vendimit nr. 1, date 23.03.2009,
caktohet si kryetar i keshillit mbikqyres z. Sajmir Aliiçkolli dhe nenkryetar z.
Vladimir Kokëdhima.")
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Koço Kokëdhima")
"23/03/2009"
Ne daten "23/03/2011"
eshte larguar administratori:
("Ivzi Rama")

Nga data

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Sajmir Aliçkolli")
ishte
("")
u be
("Kryetar.")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Vladimir Kokedhima")
Koment ishte
("")
u be
("Nenkryetar.")

, Koment
,

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
07/04/2010

Numri i ceshtjes: CN-367666-03-10
Statusit ishte
("Aktiv")
u be

("Pezulluar")

Lista e Dokumenteve:
Kerkese per Pezullim Aktiviteti
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
29/07/2010

Numri i ceshtjes: CN-421760-07-10
Koment ishte
("Sipas vendimit nr. 1, date 23.03.2009, caktohet si kryetar i keshillit
mbikqyres z. Sajmir Aliiçkolli dhe nenkryetar z. Vladimir Kokëdhima.")
u be
("Sipas vendimit nr. 1, date 23.03.2009, caktohet si kryetar i keshillit mbikqyres z.
Sajmir Aliiçkolli dhe nenkryetar z. Vladimir Kokëdhima.Publikimi i kerkeses
Nr.414/1 Prot, te dates 15.12.2009 per doreheqje nga detyra e administratorit, Zotit
Koço Kokedhima.")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

23/08/2011

Numri i ceshtjes: CN-585602-08-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te Keshillim Mbikqyres, date
25.07.2011, per zevendesimin e administratorit te shoqerise. Depozitimi i vendimit të
Asamblesë së Aksionarëve, Nr.2, datë 27.07.2011, për miratimin e statutit të ri të
shoqërisë. Depozitimi i statutit të ri të shoqerisë, përshtatur me Ligjin Nr.9901, datë
14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”.
Objekti ishte
("Import dhe shitje te artikujve te ndryshem ushqimor dhe industrial.")
u be
("Importimi dhe eksportimi i artikujve te ndryshem ushqimore,
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industriale, bujqesore, elektrike, elektronike, elektroshtepiake, konfeksione etj.
Tregtimi dhe shitja e artikujve te ndryshem ushqimore, industriale, bujqesore,
elektrike, elektroshtepiake, konfeksione etj. Transporti nepermjet rrugeve tokesore,
detare dhe ajrore, etj, i mallrave te siperpermendur per llogari te vete shoqerise si
dhe shoqerive dhe personave te tjere juridike private dhe shteterore; Sherbime
komisionere per te gjitha operacionet tregtare qe do te zhvillohen brenda dhe jashte
vendit ne emer dhe per llogari te vete shoqerise si edhe te shoqerive dhe personave te
tjere juridike private dhe shteterore brenda dhe jashte vendit; Kryerja e rolit te
agjentit dhe magazines doganore, perfaqesuesit dhe distributorit ( shperndaresit) te
autorizuar ose ekskluziv sipas rastit. Shoqeria brenda caqeve te parashikuara nga
legjislacioni ne fuqi do te kryeje cdo operacion tregtar dhe financiar qe lidhet
drejtperdrejt ose terthorazi me objektin e saj. Kjo perfshin : hapjen e veprimtarive
dhe krijimin e shoqerive te reja si dhe pjesemarrjen ne kapitalin e shoqerive te tjera
brenda dhe jashte vendit.")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Magdaleni Kokëdhima")
"25/07/2011"
Ne daten "24/07/2014"
eshte larguar administratori:
("Koço Kokëdhima")

Nga data

Lista e Dokumenteve:
Aktet e shnderrimit te shoqerise
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Aktet e prishjes se shoqerise
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
25/05/2012

Numri i ceshtjes: CN-774146-05-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 12.04.2012 te asamblese se
aksionareve ku eshte vendosur : 1- Dhenia e autorizimit Administratores se shoqerise per
te kryer veprime bankare, ne emer dhe per llogari te shoqerise, me shumen e bllokuar ne
llogarine nr. 111001421CLPBBFUSD USD ne "Banken Kombetare Tregtare" sh.a. 2Emerimi i aneterave te Keshillit Mbikqyres.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Anastas Kokedhim")
Nga data "12/04/2012"
Ne daten "12/04/2015"
eshte shtuar anetari:
("Olsi Peshtanaku")
Nga data "12/04/2012"
Ne daten "12/04/2015"
eshte larguar anetari:
("Sajmir Aliçkolli")
eshte larguar anetari:
("Elona Bushati")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Vladimir Kokedhima")
,
Nga Data ishte
("07/01/2009")
u be
("12/04/2012")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Vladimir Kokedhima")
,
7

Kohëzgjatja ishte

("07/01/2012")

u be

("12/04/2015")

Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
08/09/2014

Numri i ceshtjes: CN-626462-09-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i bilancit vjetor për vitin financiar 2013
Lista e Dokumenteve:
Mandati i Pageses
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Bilanci Kontabël
Raport Auditimi
Raporte administrimi (nëse ka)
Dokumenti i autorizimit

10/09/2014

Numri i ceshtjes: CN-627906-09-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të Këshillit Mbikqyrës të shoqërisë,
datë 08.09.2014, ku është vendosur: Riemërimi i administratores së shoqërisë, Magdaleni
Kokëdhima edhe për një periudhë 3 vjeçare.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Magdaleni Kokëdhima")
, Nga Data ishte
("25/07/2011")
u be
("08/09/2014")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Magdaleni Kokëdhima")
, Kohëzgjatja ishte
("24/07/2014")
u be
("08/09/2017")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit

11/09/2014

Numri i ceshtjes: CN-629447-09-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kërkesës së administratorit të shoqërisë, datë
10.09.2014, ku është kërkuar: Aktivizimi i aktivitetit të pezulluar.
Statusit ishte
("Pezulluar")
u be
("Aktiv")
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Lista e Dokumenteve:
Kerkesa per heqje nga statusi i " pezulluar"
Vendim i asamblese se pergjithshme
09/03/2015

Numri i ceshtjes: CN-916551-03-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 05.02.2015 per ndryshimin e
anetareve te Keshillit Mbikqyres. Saktesim i kodit ekonomik (NVE).
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Anisa Kotorri")
Nga data "05/02/2015"
Ne daten "05/02/2018"
eshte shtuar anetari:
("Vilma Shaho")
Nga data "05/02/2015"
Ne daten "05/02/2018"
eshte shtuar anetari:
("Merita Shaqelli")
Nga data "05/02/2015"
Ne daten "05/02/2018"
eshte larguar anetari:
("Olsi Peshtanaku")
eshte larguar anetari:
("Vladimir Kokedhima")
eshte larguar anetari:
("Anastas Kokedhim")
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
Dokumenti i autorizimit

10/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-142919-07-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 23.06.2015 ku eshte vendosur:
Emerimi i shoqerise audituese "Jaupaj - G" per auditimin e pasyqrave financiare per vitin
2014.
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme

20/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-156897-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave fiannaciare të vitit 2014.
Lista e Dokumenteve:
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Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Raport Auditimi
Bilanci Kontabël
24/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-165209-07-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të Asamblesë së ortakëve të shoqërisë,
datë 29.06.2015, ku është vendosur: Të shkarkojë ekspertin kontabël të autorizuar Z.Ethem
Sulaj. Të emërojë në cilësinë e ekspertit të ri kontabël shoqërinë "Jaupaj -G" shpk me
NIPT L11518013M dhe me liçensë nr.112, datë 21.12.2000. Të shkarkojë Znj.Vilma
Shaho si anëtare e Këshillit Mbikqyrës. Emërimi i Z.Fredi Dervishi si anëtar i ri i Këshillit
Mbikqyrës.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Fredi Dervishi")
Nga data "29/06/2015"
Ne daten "29/06/2018"
eshte larguar anetari:
("Vilma Shaho")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:
eshte shtuar eksperti kontabel:
("Jaupaj-G")
Nga data "29/06/2015"
eshte larguar eksperti kontabel:
("Ethem Sulaj")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

20/11/2015

Numri i ceshtjes: CN-423439-11-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i kerkeses date 18.11.2015, te administratorit te
shoqerise, ku eshte kerkuar: Mbyllja e adreses dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Durres;
DURRES;
Durres;
;
BULEVARDI KRYESOR;
"

DURRES;

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
19/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-829213-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2015.
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Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Raport Auditimi
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
01/08/2016

Numri i ceshtjes: CN-854384-07-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i kerkeses date 25.07.2016, per pushimin e
perkohshem te aktivitetit nga data 25.07.2016-pa afat,
Statusit ishte
("Aktiv")
u be
("Pezulluar")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Kerkese per Pezullim Aktiviteti

10/10/2016

Numri i ceshtjes: CN-976080-10-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Dorezim i bilancit 2008.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Raport Auditimi

13/02/2017

Numri i ceshtjes: CN-153363-02-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses, date 10.02.2017 ku eshte vendosur per
Aktivizimin e Aktivitetit
Statusit ishte
("Pezulluar")
u be
("Aktiv")
Lista e Dokumenteve:
Kerkesa per heqje nga statusi i " pezulluar"
Dokumenti i autorizimit
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

22/02/2017

Numri i ceshtjes: CN-166692-02-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses se administratorit te shoqerise, date:
15.02.2017,n e te cilin eshte kerkuar: Pushimi i perkohahem i aktivitetit nga data:
15.02.2017-pa afat.
Statusit ishte
("Aktiv")
u be
("Pezulluar")
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Lista e Dokumenteve:
Kerkese per Pezullim Aktiviteti
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
15/12/2017

Numri i ceshtjes: CN-592677-12-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr. 1145/9 Prot. date 07.12.2017, leshuar
nga shoqeria permbarimore gjyqesore private "JUS" Shpk, per vendosjen e sekuestros mbi
kuotat e debitorit INDUSTRIALIMPEKS Sha me NUIS (NIPT) J61814041J dhe te drejtat
qe rrjedhin nga zoterimi i kuotave per Shumen e detyrimit prej 157 252 USD dhe 10289
Leke.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

Datë

:21/01/2018
__________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)
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