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

K72315012N
15/11/2007

3. Emri i Subjektit

CITYPARK

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

14/11/2007

6. Kohëzgjatja

Nga: 14/11/2007
Tirane Tirane TIRANE Autostrada Tirane-Durres, Fshati
Gjokaj, Ne Godinen Holding, prane OLIM
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

100,00
Dhenie me qera e ambjenteve ne pronesi te shoqerise.
Import,eksport,tregti me shumice dhe pakice e mallrave te
ndryshem ushqimore dhe industriale. Ofrimi i sherbimeve ne
fushen e argetimit, nepermjet sallave bouling, kinemake,
patinazhi, koncertesh, diskoteka, pishinave te hapura apo te
mbyllura, kende lojrash per femije, sallave te pergatitjes
fizike, aparaturave te teknologjise se larte. Krijimi i Super
Market dhe Hyper Market per t'i ofruar nje sherbim sa me te
mire dhe te shpejte konsumatoreve.Transport udhetaresh
Kombetare dhe Nderkombetare per nevojat e veta dhe te
treteve. Ofrimi i sherbimeve ne fushen e ushqimit nepermjet
restoranteve, embeltoreve etj.
Eraldo Boni
Nga: 07/05/2015

AvniPonari

12.1 Vlera e kapitalit
12.2 Numri i pjesëve

Deri: 02/05/2018

Para: 21.000,00

Natyre:

21,00
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12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)
- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse
zotëron kuotën si përfaqësues)
13. Ortakët

21,00

BedriRryta

13.1 Vlera e kapitalit

Para: 5.000,00

13.2 Numri i pjesëve

5,00

13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

5,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse
zotëron kuotën si përfaqësues)
14. Ortakët

ArtanMene

14.1 Vlera e kapitalit

Para: 62.000,00

14.2 Numri i pjesëve

62,00

14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

62,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse
zotëron kuotën si përfaqësues)
15. Ortakët

Para: 2.000,00

15.2 Numri i pjesëve

2,00

15.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

2,00

Natyre:

EduartIbrahimi

16.1 Vlera e kapitalit

Para: 5.000,00

16.2 Numri i pjesëve

5,00

16.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

5,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse
zotëron kuotën si përfaqësues)
17. Ortakët

Natyre:

ArianMene

15.1 Vlera e kapitalit

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse
zotëron kuotën si përfaqësues)
16. Ortakët

Natyre:

Natyre:

AleksandërPilo

17.1 Vlera e kapitalit

Para: 5.000,00

17.2 Numri i pjesëve

5,00

17.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

5,00

Natyre:

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse
2

zotëron kuotën si përfaqësues)
18. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

19. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Emri Tregtar: CITYPARK
Telefon: 0692022605
Të Tjera: Me vendim Nr. 3 te dates 12-03-2009 shkarkohet
eksperti kontabel i autorizuar Z. Hetem Sulaj dhe vendoset
Zonja Shpresa Breçani me licence Nr. 143.Depozitim i
kontrates se Pengut mbi pjeset e zoteruara te ortakut Z.Avni
Ponari nr.3462 Rep, nr.1699/1 Kol date 24.11.2009 ne favor
te Banka e Tiranes Sh.a.Depozitim i kontrates se Pengut mbi
pjeset e zoteruara te ortakut Z.Avni Ponari nr.3499 Rep,
nr.1722/1 Kol date 26.11.2009ne favor te Banka e Tiranes
Sha.Depozitim i kontrates se Pengut mbi pjeset e zoteruara
te ortakut Z.Artan Mene nr.3500 Rep, nr.1723/1 Kol date
26.11.2009 ne favor te Banka e Tiranes Sh.a.Depozitim i
Kontrates se Pengut mbi pjeset e zoteruara te ortakut
Z.Aleksander Pilo Nr.3501 REP; Nr.1724/2 Kol date
26.11.2009 ne favor te Banka e Tiranes Sh.a.

20. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Dokumenti i autorizimit
Akti i themelimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Regjistrimi Fillestar: CN-104102-11-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
19/08/2008

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-164275-08-08 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Raporte administrimi (nëse ka)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Raport Auditimi
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23/02/2009

Numri i ceshtjes: CN-221255-02-09
Telefon ishte
("")
u be

("0692022605")

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("Eduart Ibrahimi")
Numri i aksioneve "5,00
Perqindja ne kapital "5,00
Kontributi ne para "5.000,00
Kane ndryshuar te dhenat per
("Artan Mene")
, Vlera e Kontributit ishte
("100.000,00")
u be
("95.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Artan Mene")
, Përqindja e Kapitalit
ishte
("100,00")
u be
("95,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Artan Mene")
, Numri i aksioneve ishte
("100,00")
u be
("95,00")
Lista e Dokumenteve:
Transferim i kuotave te kapitalit
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
17/03/2009

Numri i ceshtjes: CN-229244-03-09
Koment ishte
("")
u be
("Me vendim Nr. 3 te dates 12-03-2009
shkarkohet eksperti kontabel i autorizuar Z. Hetem Sulaj dhe vendoset Zonja
Shpresa Breçani me licence Nr. 143.")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

30/03/2009

Numri i ceshtjes: CN-231815-03-09
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("Bedri Rryta")
Numri i aksioneve "5,00
Perqindja ne kapital "5,00
Kontributi ne para "5.000,00
Kane ndryshuar te dhenat per
("Artan Mene")
, Vlera e Kontributit ishte
("95.000,00")
u be
("90.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Artan Mene")
, Përqindja e Kapitalit
ishte
("95,00")
u be
("90,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Artan Mene")
, Numri i aksioneve ishte
("95,00")
u be
("90,00")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Transferim i kuotave te kapitalit
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07/04/2009

Numri i ceshtjes: CN-238104-04-09
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("Avni Ponari")
Numri i aksioneve "20,00
Perqindja ne kapital "20,00
Kontributi ne para "20.000,00
Kane ndryshuar te dhenat per
("Artan Mene")
, Vlera e Kontributit ishte
("90.000,00")
u be
("70.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Artan Mene")
, Përqindja e Kapitalit
ishte
("90,00")
u be
("70,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Artan Mene")
, Numri i aksioneve ishte
("90,00")
u be
("70,00")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
Transferim i kuotave te kapitalit

09/11/2009

Numri i ceshtjes: CN-310544-11-09
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("Arian Mene")
Numri i aksioneve "2,00
Perqindja ne kapital "2,00
Kontributi ne para "2.000,00
Kane ndryshuar te dhenat per
("Artan Mene")
, Vlera e Kontributit ishte
("70.000,00")
u be
("68.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Artan Mene")
, Përqindja e Kapitalit
ishte
("70,00")
u be
("68,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Artan Mene")
, Numri i aksioneve ishte
("70,00")
u be
("68,00")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

23/11/2009

Numri i ceshtjes: CN-315860-11-09
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Artan Mene")
("68.000,00")
u be
("76.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Artan Mene")
ishte
("68,00")
u be
("76,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Artan Mene")
("68,00")
u be
("76,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Avni Ponari")

, Vlera e Kontributit ishte
, Përqindja e Kapitalit
, Numri i aksioneve ishte
, Vlera e Kontributit ishte
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("20.000,00")
u be
("12.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Avni Ponari")
ishte
("20,00")
u be
("12,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Avni Ponari")
("20,00")
u be
("12,00")

, Përqindja e Kapitalit
, Numri i aksioneve ishte

Lista e Dokumenteve:
Transferim i kuotave te kapitalit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
24/11/2009

Numri i ceshtjes: CN-316541-11-09
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("Aleksandër Pilo")
Numri i aksioneve "5,00
Perqindja ne kapital "5,00
Kontributi ne para "5.000,00
Kane ndryshuar te dhenat per
("Artan Mene")
, Vlera e Kontributit ishte
("76.000,00")
u be
("71.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Artan Mene")
, Përqindja e Kapitalit
ishte
("76,00")
u be
("71,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Artan Mene")
, Numri i aksioneve ishte
("76,00")
u be
("71,00")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

04/12/2009

Numri i ceshtjes: CN-317153-11-09
Koment ishte
("Me vendim Nr. 3 te dates 12-03-2009 shkarkohet eksperti kontabel i
autorizuar Z. Hetem Sulaj dhe vendoset Zonja Shpresa Breçani me licence Nr. 143.")
u be
("Me vendim Nr. 3 te dates 12-03-2009 shkarkohet eksperti kontabel i
autorizuar Z. Hetem Sulaj dhe vendoset Zonja Shpresa Breçani me licence Nr.
143.Depozitim i kontrates se Pengut mbi pjeset e zoteruara te ortakut Z.Avni Ponari
nr.3462 Rep, nr.1699/1 Kol date 24.11.2009 ne favor te Banka e Tiranes
Sh.a.Depozitim i kontrates se Pengut mbi pjeset e zoteruara te ortakut Z.Avni Ponari
nr.3499 Rep, nr.1722/1 Kol date 26.11.2009 ne favor te Banka e Tiranes Sh.a
.Depozitim i kontrates se Pengut mbi pjeset e zoteruara te ortakut Z.Artan Mene
nr.3500 Rep, nr.1723/1 Kol date 26.11.2009 ne favor te Banka e Tiranes Sh.a.")
Lista e Dokumenteve:
Transferim i kuotave te kapitalit
Dokumenti i autorizimit
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
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19/01/2010

Numri i ceshtjes: CN-335121-01-10
Koment ishte
("Me vendim Nr. 3 te dates 12-03-2009 shkarkohet eksperti kontabel i
autorizuar Z. Hetem Sulaj dhe vendoset Zonja Shpresa Breçani me licence Nr.
143.Depozitim i kontrates se Pengut mbi pjeset e zoteruara te ortakut Z.Avni Ponari
nr.3462 Rep, nr.1699/1 Kol date 24.11.2009 ne favor te Banka e Tiranes Sh.a.Depozitim i
kontrates se Pengut mbi pjeset e zoteruara te ortakut Z.Avni Ponari nr.3499 Rep,
nr.1722/1 Kol date 26.11.2009 ne favor te Banka e Tiranes Sh.a .Depozitim i kontrates se
Pengut mbi pjeset e zoteruara te ortakut Z.Artan Mene nr.3500 Rep, nr.1723/1 Kol date
26.11.2009 ne favor te Banka e Tiranes Sh.a.")
u be
("Me vendim Nr. 3 te
dates 12-03-2009 shkarkohet eksperti kontabel i autorizuar Z. Hetem Sulaj dhe
vendoset Zonja Shpresa Breçani me licence Nr. 143.Depozitim i kontrates se Pengut
mbi pjeset e zoteruara te ortakut Z.Avni Ponari nr.3462 Rep, nr.1699/1 Kol date
24.11.2009 ne favor te Banka e Tiranes Sh.a.Depozitim i kontrates se Pengut mbi
pjeset e zoteruara te ortakut Z.Avni Ponari nr.3499 Rep, nr.1722/1 Kol date
26.11.2009ne favor te Banka e Tiranes Sha.Depozitim i kontrates se Pengut mbi
pjeset e zoteruara te ortakut Z.Artan Mene nr.3500 Rep, nr.1723/1 Kol date
26.11.2009 ne favor te Banka e Tiranes Sh.a.Depozitim i Kontrates se Pengut mbi
pjeset e zoteruara te ortakut Z.Aleksander Pilo Nr.3501 REP; Nr.1724/2 Kol date
26.11.2009 ne favor te Banka e Tiranes Sh.a.")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Transferim i kuotave te kapitalit
Dokumenti i autorizimit

28/04/2010

Numri i ceshtjes: CN-386822-04-10
Objekti ishte
("Dhenie me qera ambjentesh si dhe qender shumefunksionale me
destinacion argetim, tregti etj")
u be
("Dhenie me qera ambjentesh si dhe
qender shumefunksionale me destinacion argetim, tregti etj.Transport udhetaresh
Kombetare dhe Nderkombetare per nevojat e veta dhe te treteve.")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

12/07/2011

Numri i ceshtjes: CN-571707-07-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 10.06.2011 te ortakeve te shoqerise
ku eshte vendosur miratimi per shitjen e 9 kuotave qe perbejne 9% te kapitalit te shoqerise
te zoteruara nga ortaku z.Artan Mene. Depozitimi i kontrates noteriale Nr.7682 Rep. Nr.
2081 Kol. date 19.06.2011 per transferim te kuotave te kapitalit me ane te shitblerjes.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Artan Mene")

, Vlera e Kontributit ishte
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("71.000,00")
u be
("62.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Artan Mene")
ishte
("71,00")
u be
("62,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Artan Mene")
("71,00")
u be
("62,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Avni Ponari")
("12.000,00")
u be
("21.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Avni Ponari")
ishte
("12,00")
u be
("21,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Avni Ponari")
("12,00")
u be
("21,00")

, Përqindja e Kapitalit
, Numri i aksioneve ishte
, Vlera e Kontributit ishte
, Përqindja e Kapitalit
, Numri i aksioneve ishte

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
Transferim i kuotave te kapitalit
19/07/2011

Numri i ceshtjes: CN-575157-07-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i urdherit Nr.1314 Prot, Nr.257 Regj, date
11.07.2011, "Per Vendosjen e Sekuestros Konservative",e leshuar nga Shoqeria
Permbarimore Private “Bailiff Services Albania” shpk drejtuar QKR, ku eshte urdheruar:
1.Vendosjen e mases se sekuestros konservative ne kuotat e shoqerise “Citypark” shpk,
NIPT K72315012N dhe mos kryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te
dhenat e regjistrit tregtar. 2.Vendosjen e mases se sekuestros konservative ne te tjera
kuota/aksione te cilat zoterohen nga pala debitore shoqerise “Citypark” shpk, NIPT
K72315012N ne shoqerite e tjera te regjistruara prane regjistrit tregtar.
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

23/11/2011

Numri i ceshtjes: CN-625073-11-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i urdhrit Nr.2374 Prot. Nr.257 Regj, date
16.11.2011 leshuar nga shoqeria përmbaruese private "Bailiff Services Albania" sh.p.k, per
heqjen e mases se sekuestros konservative nga kuotat e shoqerise "Citypark" sh.p.k me
NIPT K72315012N, te vendosur nga shoqeria permbarimore "Bailiff Services Albania" me
urdhrin nr.1314 Prot, date 11.07.2011.
Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR

24/11/2011

Numri i ceshtjes: CN-625299-11-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit nr.06 dt.09.11.2011 per miratimin e
doreheqjes se administratorit te shoqerise z.Arian Mene.Caktimin e administratorit te ri te
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shoqerise z.Eduard Ibrahimi me afat 1 (nje) vjecar.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Eduart Ibrahimi")
"09/11/2011
Ne daten "09/11/2012
eshte larguar administratori:
("Arian Mene")

Nga data

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
30/12/2011

Numri i ceshtjes: CN-639520-12-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve Nr.09.date
28.12.2011 ne te cilin u vendos miratimi i statutit te ri te shoqerise ne pershtatje me ligjin
nr.9901 dt.14.04.2008 " Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare".
Objekti ishte
("Dhenie me qera ambjentesh si dhe qender shumefunksionale me
destinacion argetim, tregti etj.Transport udhetaresh Kombetare dhe Nderkombetare per
nevojat e veta dhe te treteve.")
u be
("Dhenie me qera e ambjenteve ne
pronesi te shoqerise. Import,eksport,tregti me shumice dhe pakice e mallrave te
ndryshem ushqimore dhe industriale. Ofrimi i sherbimeve ne fushen e argetimit,
nepermjet sallave bouling, kinemake, patinazhi, koncertesh, diskoteka, pishinave te
hapura apo te mbyllura, kende lojrash per femije, sallave te pergatitjes fizike,
aparaturave te teknologjise se larte. Krijimi i Super Market dhe Hyper Market per
t'i ofruar nje sherbim sa me te mire dhe te shpejte konsumatoreve.Transport
udhetaresh Kombetare dhe Nderkombetare per nevojat e veta dhe te treteve. Ofrimi i
sherbimeve ne fushen e ushqimit nepermjet restoranteve, embeltoreve etj.")
Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

27/04/2012

Numri i ceshtjes: CN-760935-04-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i urdhrit Nr.5073Prot 583 Dosje dt.20.04.2012 "Per
Vendosjen e Sekuestros konservative", e leshuar nga Shoqeria Permbaruese Private
“E.P.S.A” shpk drejtuar QKR, ku eshte urdheruar: Vendosjen e sekuestros konservative
mbi kuotat qe zoteron debitori Artan Pellumb Mene, i dtl.07.01.1964 ne shoqerine
“CITYPARK”. Vendosjen e sekuestros konservative mbi kuotat qe zoteron debitori
Eduart Hysen Ibrahimi, i dtl.30.08.1969 ne shoqerine “CITYPARK”.
Lista e Dokumenteve:
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Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
19/11/2012

Numri i ceshtjes: CN-936861-11-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve, date
08.11.2012, per riemerimin e administratorit te shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Eduart Ibrahimi")
Nga Data ishte
("09/11/2011")
u be
("08/11/2012")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Eduart Ibrahimi")
Kohëzgjatja ishte
("09/11/2012")
u be
("08/01/2013")

,
,

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
22/01/2013

Numri i ceshtjes: CN-984545-01-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve, date
09.01.2013 per shkarkimin e administratorit Z.Eduart Ibrahimi dhe emerimin e
administratorit te ri te shoqerise Z.Artan Mene me afat nje vjecar.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Artan Mene")
Ne daten "09/01/2014
eshte larguar administratori:
("Eduart Ibrahimi")

Nga data "09/01/2013

Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Bilanci vjetor
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
01/02/2013

Numri i ceshtjes: CN-000181-01-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhërit Nr.1107Prot., datë 28.01.2013, lëshuar
nga Shoqëria “Strati Bailiff’s Service” sh.p.k., ku është urdhëruar: "Vendosja e masës së
sekuestros konservative mbi aktivet që debitori Shoqëria “City Park” sh.p.k. me Nipt
K72315012N zotëron të rregjistruara pranë QKR dhe mbi aktivet që kjo shoqëri mund të
zotërojë në shoqëri të tjera. Këto aktive të qëndrojnë të bllokuara deri në një urdhër të dytë.
Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
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15/03/2013

Numri i ceshtjes: CN-038510-03-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhrit Nr.2001, Nr.2838 Prot, date 12.03.2013 "
Per venien e Sekuestros Konservative ", e leshuar nga Shoqeria" Sherbimi Permbarimor
Strati Bailiff’s Service" shpk drejtuar QKR, ku eshte urdheruar: Vendosja e mases se
sekuestros konservative ne aktivet e pales debitore shoqerse “ City Park ” me NUIS
(NIPT) K72315012N, dhe me perfaqesues ligjor Z.Artan Mene, per ekzekutimin e “
Urdherit Ekzekutimit ” Nr. 580 Akti, date: 31.01.2013 te Gjykates se Rrethit Gjyqesore
Tirane.Qendra Kombetare te Regjistrimit te beje veprimet perkatese duke ndaluar ç do
veprim tjetersimi apo disponimi mbi aktivet e kesaj shoqerie.
Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR

28/06/2013

Numri i ceshtjes: CN-137332-06-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdherit Nr.257 Regj. Nr 1670 Prot, datë
27.06.2013, lëshuar nga Shoqeria Permbarimore "Bailiff Services Albania" shpk, ku është
urdhëruar: 1. “Vendosja e mases se sekuestros konservative ne kuotat e shoqerise ”
CITYPARK” sh.p.k pajisur me NUIS(NIPT)- K72315012N dhe moskryerjen e asnje
veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat e regjistrit tregtar. 2. “Vendosja e mases se
sekuestros konservative ne te tjera aksione /kuota te cilat zoterohen nga palet debitore,
shoqeria ” CITYPARK” sh.p.k pajisur me NUIS(NIPT)- K72315012N ne shoqerite e
tjera te regjistruara prane regjistrit tregtar. "
Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR

18/10/2013

Numri i ceshtjes: CN-224796-10-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdherit Nr.102/6 Prot. Nr. 872 Dosje, date
18.10.2013, lëshuar nga Shoqeria Permbaruese Private “E.P.S.A” sh.p.k, ku është
urdhëruar: “Vendosja e menjehershme e mases se sekuestros mbi kuotat /aksionet dhe te
drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i kuotave prane cdo subjekti tregtar te debitorit shoqeria
“CITYPARK” sh.p.k pajisur me NUIS(NIPT)- K72315012N me perfaqesues ligjor Z.
Artan Mene si dhe te dorezanesve Artan Pellumb Mene dhe Avni Rexhep Ponari deri ne
nje urdher te dyte nga permbaruesi gjyqesor.Nga momenti i vendosjes se sekuestros
ndalohet debitori te tjetersoje, disponoje mbi kuotat/aksionet e sekuestruara si te ushtroje te
drejtat qe qe rrjedhin nga keto kuota/aksione."
Lista e Dokumenteve:

22/11/2013

Numri i ceshtjes: CN-264906-11-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhrit Nr.11017 Prot, Nr.Dosje 583,date:
20.11.2013, leshuar nga Shoqeria Permbarimore “E.P.S.A “,drejtuar QKR, ku eshte
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urdheruar: Vendosja e sekuestroa mbi kuotat qe zoteron ne c do subjekt Tregtar debitori
Artan Pellumb Mene, Eduart Hysen Ibrahimi 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
13/12/2013

Numri i ceshtjes: CN-283528-12-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.512 Regj., Nr.455 Prot., datë
10.12.2013, lëshuar nga Permbarues Gjyqesor Privat Agim Sulçe, ku është urdhëruar:
Vendosja e sekuestros konservative per 100% te kuotave/aksioneve ne shoqerine: Shoqeria
Tregtare “City Park”. Te mos kryhet asnje veprim qe ndryshon te dhënat e rregjistrit tregtar
në lidhje me këtë subjekt.
Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR

11/02/2014

Numri i ceshtjes: CN-353745-02-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhërit Nr.512 Regj, Nr. 500/1 Prot, datë
17.01.2014, lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Privat, Agim Sulçe, ku është urdhëruar:
Heqja e sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet e shoqerise CITYPARK sh.p.k për
shkak se Titulli Ekzekutiv ështe ekzekutuar. Depozitimi i urdherit Nr.06-06 Akti, Nr. 22
Prot., date 13.01.2014, lëshuar nga Shoqeria “Kullolli & Co Bailiff” sh.p.k , ku është
urdhëruar: “Vendosja e masës së sekuestros konservative ne aktivet e palës debitore
shoqëria CITYPARK sh.p.k pajisur me NUIS (NIPT) - K72315012N . Aktivet e
mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhër të dytë nga ana jonë.”
Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR

11/02/2014

Numri i ceshtjes: CN-356983-02-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhërit Nr.729 Prot., Nr.Dosje 872, datë
05.02.2014, lëshuar nga Shoqeria Permbaruese Private “E.P.S.A” sh.p.k, ku është
urdhëruar: -Heqja e masës së sekuestros mbi kuotat që debitori Z.Avni Rexhep Ponari
zotëron në çdo shoqëri tregtare, e kërkuar nga ana jonë me shkresën Nr.102/6 Prot., datë
18.10.2013.
Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR

12/02/2014

Numri i ceshtjes: CN-357120-02-14
12

Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr. 370 Prot., Nr.Dosje 872, datë
21.01.2014, lëshuar nga Shoqëria Përmbaruese Private “E.P.S.A” sh.p.k., ku është
urdhëruar: "Lejimin e regjistrimit të vendimit të asamblesë së ortakëve Nr.1, datë
08.01.2014, për riemërimin e administratorit të shoqërisë”.
Lista e Dokumenteve:
13/03/2014

Numri i ceshtjes: CN-392087-03-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.296/1 Prot., datë 04.03.2014, lëshuar
nga “SHOQERIA PËRMBARIMORE JUSTITIA” sh.p.k., ku është urdhëruar: Ndalimi i
veprimeve të jashtëligjshme të debitorit shoqëria ''CITYPARK ''sh.p.k, me NUIS (NIPT)
K72315012N, për tjetërsimin e pronës gjatë ekzekutimit vullnetar.
Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR

25/03/2014

Numri i ceshtjes: CN-405924-03-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.353/3 Prot., date 19.03.2014, "Per
Venien e Sekuestros Konservative”, leshuar nga Shoqeria Permbarimore Justitia drejtuar
QKR-se, ku eshte urdheruar:Venien menjehere te mases se sekuestros konservative ne
aktivitetet e pales debitore shoqeria “CITYPARK” sh.p.k. me NIPT K72315012N.
Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR

15/05/2014

Numri i ceshtjes: CN-469466-05-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr. 3459 Prot. datë 08.05.2014, lëshuar
nga Shoqëria Përmbaruese Private "E.P.S.A" sh.p.k, për lejimin e regjistrimit në QKR të
vendimit të asamblesë së ortakëve të shoqërisë "City Park", nr. 12, datë 30.04.2014 "Per
emërimin e administratorit te shoqërisë z. Antonios Paspatis".
Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR

12/06/2014

Numri i ceshtjes: CN-473647-05-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit nr.1554 prot, Nr.272 Regj, datë
16.05.2014, të shoqërisë përmbarimore ‘’Bailliff Services Albania”, ku është urdhëruar :
Lejimi për të regjistruar vendimin nr.12, datë 30.04.2014, për emërimin e administratorit të
shoqërisë Z.Antonios Paspatis, me kushtin e mos heqjes së masës së sekuestros
konservative mbi aksionet/ kuotat e shoqërisë “CITYPARK” sh.p.k. Depozitimi i
vendimit nr.12, datë 30.04.2014, të asamblesë së përgjithshme të shoqërisë “CITYPARK”
sh.p.k, ku është vendosur:1.Pranimin e kërkesës për dorëheqje të administratorit të
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shoqërisë z.Artan Mene. 2.Emërimin e administratorit të ri të shoqërisë Z.Antonios
Paspatis, me afat 3 mujor duke filluar nga data 01 Maj 2014 deri në 31 Korrik 2014.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Antonios Paspatis")
"01/05/2014
Ne daten "31/07/2014
eshte larguar administratori:
("Artan Mene")

Nga data

Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Dokumenti i autorizimit
20/06/2014

Numri i ceshtjes: CN-518515-06-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr. 35 Regj., Nr.341 Prot., datë
20.05.2014, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “Kodra Bailiff Service” sh.p.k ku është
urdhëruar : Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivin që debitori “City
Park” sh.p.k me Nuis (Nipt) K72315012N me përfaqësues ligjor Z.Artan Mene zotëron.
Ky aktiv të qëndrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë.
Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR

18/07/2014

Numri i ceshtjes: CN-557699-07-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i urdhrit Nr.164 Prot, Nr. 06 Dosje, datë
10.07.2014, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Private “Kullolli & Co Bailiff”, ku ështe
urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros mbi aktivet e palës debitore Shoqërisë
“CITYPARK” sh.p.k, me NIPT K72315012N, me administrator Z.Antonios Paspatis.
Aktivet e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhër të dytë.
Lista e Dokumenteve:

25/07/2014

Numri i ceshtjes: CN-573040-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit vjetor per vitin 2013.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Mandati i Pageses
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Dokumenti i autorizimit
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
07/08/2014

Numri i ceshtjes: CN-593957-08-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.872 Dosje, Nr.7293 Prot, datë
30.07.2014, "Për Vendosjen e sekuestros konservative", lëshuar nga Shoqëria Përmbaruese
Private "E.P.S.A", ku është urdhëruar: Qendra Kombëtare e Rregjistrimit të kryejë
veprimet për bllokimin e kuotave/aksioneve që rrjedhin nga zotërimi i kuotave për
debitorët Artan Pellumb Mene, Avni Rexhep Ponari që disponojnë pranë shoqërisë "City
Park" me NIPT K72315012N deri në një urdhër të dytë nga përmbaruesi gjyqësor.
Lista e Dokumenteve:

11/08/2014

Numri i ceshtjes: CN-598700-08-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhërit Nr.744 Regj., datë 1.8.2014, "Për Vënien
e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore"EXECUTORES
LITIUM" (EXC LIT) shpk, drejtuar QKR, ku është urdhëruar: Venien e mases se
sekuestros konservative mbi aksionet e zoteruara nga dorezanesi Z. Avni Rexhep Ponari,
ne regjistrin tregtar te shoqerise "CITY PARK" shpk, me Nipt K72315012N. Depozitimi i
shtresave, Urdherave Nr.742, 743, 744 Regj., date 30.7.2014, leshuar nga Shoqëria
Përmbarimore"EXECUTORES LITIUM" (EXC LIT) shpk, drejtuar QKR, ku është
urdhëruar: Venien e mases se sekuestros konservative mbi aksionet e zoteruara nga
dorezenesi Z. Artan Mene, ne regjistrin tregtar te shoqerise “CITY PARK” shpk, me Nipt
K72315012N. Venien e mases se sekuestros konservative mbi aksionet e zoteruara nga
dorezenesi Z. Bedri Ryta, ne regjistrin tregtar te shoqerise “CITY PARK” shpk, me Nipt
K72315012N. Venien e mases se sekuestros konservative mbi aksionet e zoteruara nga
dorezenesi Z. Eduart Ibrahimi, ne regjistrin tregtar te shoqerise “CITY PARK” shpk, me
Nipt K72315012N. Venien e mases se sekuestros konservative ne regjistrin tregtar te
shoqerise “CITY PARK” shpk, me Nipt K72315012N, perfaqesuar nga Z.Antonios
Paspatis. Venien e mases se sekuestros konservative mbi aksionet e zoteruara nga
dorezenesi Z. Aleksander Pilo, ne regjistrin tregtar te shoqerise “CITY PARK” shpk, me
Nipt K72315012N.
Lista e Dokumenteve:

14/08/2014

Numri i ceshtjes: CN-602480-08-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.744 Regj, datë 07.08.2014, lëshuar
nga shoqëria Përmbarimore "Executores Litium", ku është urdhëruar: Pezullimin e
ekzekutimit për "Kontratën e kredisë afatshkurtër nr.249 datë 03.10.2008, nr.4490 Rep,
nr.2867 kol, datë 06.10.2008 dhe shtojcës nr. CO249/6, datë 31.03.2010 me nr.1468 rep
nr.884 kol datë 18.05.2010" si dhe mosvazhdimin e veprimve të mëtejshme lidhur me
Z.Avni Rexhep Ponari.
15

Lista e Dokumenteve:
20/08/2014

Numri i ceshtjes: CN-607033-08-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i shkreses Vendim "Per pezullimin e Ekzekutimit"
Nr.742,743, 744 Regj., datë 14.08.2014, lëshuar nga Shoqëria Permbarimore"Executores
Litium (EXC LIT)" sh.p.k., ku është vendosur:"Pezullimi i ekzekutimit per "Kontraten e
kredise afatshkurter nr.249, date 03.10.2008,nr.4490 rep.,nr.2867 kol., date 06.10.2008 dhe
shtojcave perkatese", "Kontraten e kredise afatshkurter nr.CO 153/21.02.2008, nr.973
rep.,nr.6607 kol., date 04.03.2008 dhe shtojcave perkatese" Kontraten e kredise
afatshkurter nr.CO 319/16.11.2008, nr.3424 rep., nr.1664 kol., date 20.11.2008 dhe
shtojcave perkatese" si dhe mosvazhdimin e veprimeve te metejshme lidhur me
z.Aleksander Pilo.
Lista e Dokumenteve:

25/09/2014

Numri i ceshtjes: CN-621931-09-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit, Nr.20, date 17.07.2014, ku eshte
vendosur: Riemerim i administratorit te shoqerise, z.Antonios Paspatis me afat deri ne
31.01.2015. Depozitimi i Urdhrit Nr. 9260 Prot., Nr. Dosje 583, datë 19.09.2014, "Për
lejimin e rregjistrimit te vendimit”, lëshuar nga Shoqëria Permbaruese Private "E.P.S.A"
sh.p.k., drejtuar QKR, ku është urdhëruar: “Lejimi i regjistrimit te vendimit te marre nga
asambleja e ortakeve te Shoqerise “CITY PARK” sh.p.k., me NUIS (NIPT) K72315012N,
me Nr.20, date 17.07.2014, per riemerimin e administratorit te shoqerise”.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Antonios Paspatis")
, Kohëzgjatja ishte
("31/07/2014")
u be
("31/01/2015")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera

26/09/2014

Numri i ceshtjes: CN-649828-09-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhërit Nr.35 Regj., Nr.1911 Prot., datë
4.9.2014, "Për Vënien e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria
Përmbarimore"KODRA BAILIFF SERVICE", drejtuar QKR, ku është urdhëruar:
Vendosja e masës sekuestro konservative mbi aktivin që zotëron debitori City Park sh.p.k
me NIPT K72315012N me përfaqësues ligjor Z. Artan Mane. Ky aktiv të qëndrojë i
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bllokuar deri në një urdhër të dytë nga ana jonë.
Lista e Dokumenteve:
29/09/2014

Numri i ceshtjes: CN-651726-09-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhrit Nr.742, 743, 744 Regj, datë 05.09.2014,
"Për Vënien e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “Executores
Litium” (EXC LIT)”, drejtuar QKR, ku është urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros
konservative mbi aksionet e zotëruara nga penglënësi Z.Artan Mene dhe Z.Avni Ponari, në
regjistrin tregtar të shoqërisë “CITY PARK” sh.p.k, me NIPT K72315012N.
Lista e Dokumenteve:

10/11/2014

Numri i ceshtjes: CN-711051-11-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i urdhrit Nr.3115-573 Prot, datë 06.11.2014,
lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “Prestige Bailiff Services” sh.p.k, ku ështe urdhëruar:
Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat e shoqërisë “City Park” sh.p.k,
me NIPT K72315012N, deri në shumën 1.907.930 Euro; 65 000 USD dhe 59 026.724 lekë,
në zbatim të Vendimit nr.859 Akti, datë 24.10.2014, “Për Vendosjen e Masës së Sigurimit,
të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.
Lista e Dokumenteve:

19/12/2014

Numri i ceshtjes: CN-763552-12-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr.1527/3 Prot., datë 12.12.2014, lëshuar
nga Shoqëria Përmbarimore Gjyqësore Private “JUSTITIA”sh.p.k ku është vendosur:
Heqjen menjëherë të masës së sekuestros konservative në aktivet e palës debitore, shoqëria
“CITY PARK” shpkme Nuis (Nipt) K72315012N me administrator Z.Artan Mene dhe
ortakë Z.Avni Ponari, Z.Bedri Rryta, Z.Artan Mene, Z.Arian Pilo, Z.Eduart Ibrahimi,
Z.Aleksander Pilo.
Lista e Dokumenteve:

14/01/2015

Numri i ceshtjes: CN-802341-01-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Mandati i Pageses
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30/03/2015

Numri i ceshtjes: CN-970908-03-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Saktesim i kodit ekonomik.
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

29/04/2015

Numri i ceshtjes: CN-025148-04-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.130 Regj., Nr.301 Prot., datë
22.04.2015, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore "ZIKE" sh.p.k., ku është
urdhëruar:"Vendosja e masës së sekuestros konservative në kuotat e shoqerise "City Park"
sh.p.k me Nipt-K72315012N si dhe mbi te 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 ne nje urdher te dyte".
Lista e Dokumenteve:

13/05/2015

Numri i ceshtjes: CN-042454-05-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i udherit Nr. 396 Prot. Nr. 130 Regj, date:
13.05.2015, leshuar nga shoqeria permbarimore “ ZIKE”shpk, ne te cilin eshte urdheruar:
Qendra Kombetare e Regjistrimit te lejoje perfaqesuesit e shoqerise “ City Park”shpk, me
NIPT K72315012N, te bej te mundur regjistrimin e vendimit te ortakeve nr.01, date:
07.05.2015, “ Per shkarkimin e administratorit te shoqerise” si dhe emerimin e
administratorit te ri te kesaj shoqerie. Depozitimi i vendimit te asambles se shoqerise, Nr.
01, date: 07.05.2015, ne te cilin eshte vendosur: Shkarkimi i administratorit te shoqerise
Z.Antonios Paspatis.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte larguar administratori:
("Antonios Paspatis")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
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

15/05/2015

Numri i ceshtjes: CN-050365-05-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 07.05.2015, ku eshte vendosur: 1Emerimi i z. Eraldo Boni si administrator te ri te shoqerise. 2- Administratori i ri emerohet
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ne kete detyre per nje periudhe 1 vjeçare. 3- Percaktimi i shperblimit te administratorit, ne
formen e pages mujore ne masen 1500 Euro Neto. 4- Dhenine e autorizimit per ortakun
Artan Mene per te nenshkruar kontraten e punes ne emer te shoqerise me administratorin e
emeruar.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Eraldo Boni")
"07/05/2015
Ne daten "07/05/2016

Nga data

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Aplikim per garanci tjeter
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
18/05/2015

Numri i ceshtjes: CN-055718-05-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i bilancit vjetor per vitin 2011.
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve

18/05/2015

Numri i ceshtjes: CN-055720-05-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim I bilancit vjetor per vitin 2010.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

09/06/2015

Numri i ceshtjes: CN-073834-06-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhrit Nr.432Prot, Nr.130Regj, date 27.05.2015,
"Per Heqjen e Sekuestros Konservative”, leshuar nga Shoqeria Permbarimore “ZIKE”
shpk, drejtuar QKR, ku eshte urdheruar: Heqjen e mases se sekuestros konservative ne
kuotat e shoqerise "City Park" sh.p.k me Nipt-K72315012N si dhe mbi te drejtat qe
rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave, te urdheruara me shkresen Nr.301 Prot., date
22.04.2015.
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Lista e Dokumenteve:
25/06/2015

Numri i ceshtjes: CN-112778-06-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.3549, Nr.8246 Prot, datë 19.06.2015,
lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore "STRATI BAILIFF'S SERVICE", ku është urdhëruar:
Qendrën Kombëtare të Regjistrimit të vendosë masën e sekuestros konservative mbi
aktivet e regjistruara pranë jush që zotëron pala debitore, shoqëria "Citypark" shpk, me
NIPT K72315012N, për ekzekutimin e urdhrit ekzekutiv Nr.9599/U, datë 26.09.2013, të
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. Këto aktive të qëndrojnë të bllokuara deri në një
urdhër të dytë.
Lista e Dokumenteve:

06/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-128912-07-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr. 1161-15 Regj., Nr.25629 Prot., datë
29.06.2015, lëshuar nga Shërbimi Përmbarimor “ZIG” shpk, ku është urdhëruar:
Vendosjen e masës së sekuestros konservative mbi kuotat e debitorit “City Park”shpk, me
NUIS (NIPT) K72315012N, me qëllim mostjetërsimin e tyre per tu shmangur nag detyrimi
për ekzekutimin e Titullit Ekzekutiv, Kontrata Nr.617 Rep., 300/1 Kol., date 19.03.2010
me përllogaritjet e faturave të papaguara.
Lista e Dokumenteve:

12/08/2015

Numri i ceshtjes: CN-203405-08-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit vjetor per vitin 2011
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

28/09/2015

Numri i ceshtjes: CN-313210-09-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.12972 Prot., datë 18.09.2015, lëshuar
nga Shoqëria Përmbarimore "Strati Bailiff's Service" sh.p.k., ku është urdhëruar:"Qendra
Kombetare e Regjistrimit te vendose masën e sekuestros konservative në aktivet e palës
debitore Qendra Tregtare "City Park" me Nipt-K72315012N per ekzekutimin e Urdhirt te
Ekzekutimit Nr.7933 Regj. Them, date 06.07.2012 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane
deri ne nje urdher te dyte te nga Permbaruesi Gjyqesor. Keto aktive do te qendrojne te
bllokuara deri ne nje urdher te dyte.
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Lista e Dokumenteve:
30/09/2015

Numri i ceshtjes: CN-313599-09-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit, Nr.270/3 Regj., datë 26.08.2015, lëshuar
nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat DIONIS MEKSHAJ, ku është urdhëruar: Vendosja e
sekuestros mbi aktivet e debitorit, shoqëria “CITYPARK” sh.p.k., me NUIS(NIPT)
K72315012N, deri në një urdhër të dytë.
Lista e Dokumenteve:

08/10/2015

Numri i ceshtjes: CN-343226-10-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr. 8920 Prot., Nr.176 Dosje, datë
21.10.2015, protokolluar nga QKR me Nr.8722 Prot., date 05.10.2015 , lëshuar nga
Shoqëria Përmbarimore “E.P.S.A”shpk , ku është urdhëruar: Bllokimin e
kuotave/aksioneve dhe e të drejtave që rrjedhin nga zotërimi i kuotave për debitorët,
shoqëria “City Park” shpk, me NUIS (NIPT) K72315012N.
Lista e Dokumenteve:

26/02/2016

Numri i ceshtjes: CN-570129-02-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdherit Nr.1015 Prot. Nr. 583 Dosje, date
17.02.2016, lëshuar nga Shoqeria Permbaruese Private “E.P.S.A” sh.p.k ku eshte
urdheruar :Çbllokimi (heqja e sekuestros conservative) mbi kuotat/aksionet dhe te drejtat
qe rrjedhin nga zoterimi i kuotave per debitoret: Artan Pellumb Mene dhe Eduart Hysen
Ibrahimi, te vendosura me shkresat nr.5073 prot., date 20.04.2012 dhe nr.11017 prot, date
20.11.2013.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

08/04/2016

Numri i ceshtjes: CN-634999-04-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr.854/6-0380-16 Prot., date 04.04.2016,
protokolluar nga QKR me Nr.3238 Prot., date 05.04.2016,leshuar nga Shoqeria
Permbarimore Private KODRA BAILIFF SERVICE, drejtuar QKR-se, ku eshte
urdheruar:Vendosjen e mases se sekuestros konservative ne kuotat e subjektit “City Park”
sh.p.k., me NUIS (NIPT) – K72315012N , si dhe mbi te 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 dhenat e regjistrit tregtar.Dokumentacioni do
te qendroje i bllokuar deri ne nje urdher te dyte. Vendosjen e mases se sekuestros
konservative ne te tjera aksione/kuota te cilat zoterohen nga pala debitore “City Park”
sh.p.k., me NUIS (NIPT) – K72315012N, ne shoqeri te tjera te regjistruara prane regjistrit
tregtar.
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Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik
04/05/2016

Numri i ceshtjes: CN-677938-05-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asambles se shoqerise, date:
02.05.2016, ne te cilin eshte vendosur: Riemerimi i administratorit te shoqerise z. Eraldo
Boni.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Eraldo Boni")
,
Kohëzgjatja ishte
("07/05/2016")
u be
("02/05/2018")
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

16/06/2016

Numri i ceshtjes: CN-750318-06-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit, Nr. 144/3 Dosje, datë : 03.06.2016,
protokolluar nga QKB, me Nr.2393 Prot, date: 06.06.2016, lëshuar nga studio
permbarimore “Eugent Osmanaj”, ku eshte urdheruar: Sekuestrimi i aktiveve te shoqerise “
CITY PARK”, me NUIS K72315012N, me perf.ligjore z. Eraldo Bani, deri ne nje urdher
te dyte.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

30/06/2016

Numri i ceshtjes: CN-784875-06-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim bilanci viti 2010
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

01/09/2016

Numri i ceshtjes: CN-911984-09-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim Bilanci Vjetor 2009
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30/11/2016

Numri i ceshtjes: CN-047909-11-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhërit Nr.111/3 Prot, datë 15.11.2016,
protokolluar nga QKB me Nr. 9963 Prot., date 21.11.2016 "Për Vënien e Sekuestros
Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore"BEST 2010", drejtuar QKB, ku është
urdhëruar: Vendosja e masës sekuestro konservative ne asetet qe i takojne debitorit.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

01/12/2016

Numri i ceshtjes: CN-053498-11-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.1402-510 Prot, datë 22.11.2016, "Për
Vënien e Sekuestros Konservative", lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore "Alimadhi", ku
është urdhëruar: Qendra Kombëtare e Regjistrimit të vendosë masën e sekuestros
konservative ndaj kuotave të debitorit shoqëria "City Park" shpk me NIPT K72315012N
me administrator Z.Eraldo Boni.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

15/12/2016

Numri i ceshtjes: CN-072115-12-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i urdhrit Nr.2215/1 0035-14 Prot., datë 12.12.2016
lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Gjyqësore “Kodra Bailiff Service” sh.p.k, ku është
urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros konservative ne kuotat e subjektit
“CITYPARK” sh.p.k, me NUIS (NIPT) - K72315012N, si dhe mbi te 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

04/05/2017

Numri i ceshtjes: CN-268299-05-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdherit Nr. 247/4 Dosje, datë 27.04.2017,
lëshuar nga Permbaruesi Gjyqesor Privat Euglent Osmanaj, ku është urdhëruar:
Sekuestrimin e aktiveve te Shoqerise "CITYPARK" Shpk pajisur me NUIS (NIPT) –
K72315012N me perfaqesues ligjor Z. Eraldo Boni deri ne nje urdherese te dyte te
Permbaruesit Gjyqesor.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

11/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-362740-07-17
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Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i shkreses Nr.3363 Prot., date 19.06.2017,
protokolluar nga QKB me Nr.8274/2 Prot., date 27.06.2017.Depozitim i Urdhrit Nr.2630
Prot., date 02.05.2017 protokolluar nga QKB me Nr.8274 Prot., date 05.06.2017, leshuar
nga Shoqeria Permbarimore Private "Petani Bailiff's Office" sh.p.k, ku eshte urdheruar:
"Vendosja e mases se sekuestros konservative mbi kuotat e subjektit debitor City Park
sh.p.k me qellim mostjetersimin e tyre per tu shmangur nga detyrimi per ekzekutimin e
Titullit Ekzekutiv, Kontrata Nr.617 Rep., 300/1 Kol., date 19.03.2010 me perllogaritjet e
faturave te papaguara.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik
03/08/2017

Numri i ceshtjes: CN-416951-08-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhrave Nr.742, 743,744 Regj, date 27.07.2017
protokolluar nga QKB me Nr.11697 Prot.,date 28.07.2017, me Nr.11698 Prot., date
28.07.2017, me Nr.11699 Prot., date 28.07.2017, me Nr.11700 Prot., date 28.07.2017, me
Nr.11693 Prot.,date 28.07.2017, me Nr.11692 Prot., date 28.07.2017, me Nr.11694 Prot.,
date 28.07.2017, , leshuar nga Shoqeria Permbarimore "Executores Litium" (EXC LIT)
sh.p.k, ku eshte urdheruar: "Heqja e mases se sekuestros konservative te vendosur
nepermjet shkreses Nr.742, 743, 744 Regj., date 30.07.2014 mbi aksionet e zoteruara nga
dorezanesi z.Bedri Rryta ne regjistrin tregtar te shoqerise "City Park" sh.p.k me NUIS
(NIPT) K72315012N, Heqja e mases se sekuestros konservative te vendosur nepermjet
shkreses Nr.742, 743, 744 Regj., date 30.07.2014 mbi aksionet e zoteruara nga penglenesi
z.Artan Mene dhe z.Avni Ponari ne regjistrin tregtar te shoqerise "City Park" sh.p.k me
NUIS (NIPT) K72315012N, Heqja e mases se sekuestros konservative te vendosur
nepermjet shkreses Nr.742, 743, 744 Regj., date 30.07.2014 ne regjistrin tregtar te
shoqerise "City Park" sh.p.k me NUIS (NIPT) K72315012N, Heqja e mases se sekuestros
konservative te vendosur nepermjet shkreses Nr.742, 743, 744 Regj., date 30.07.2014 mbi
aksionet e zoteruara nga dorezanesi z.Artan Mene ne regjistrin tregtar te shoqerise "City
Park" sh.p.k me NUIS (NIPT) K72315012N, Heqja e mases se sekuestros konservative te
vendosur nepermjet shkreses Nr.742, 743, 744 Regj., date 30.07.2014 mbi aksionet e
zoteruara nga dorezanesi z.Eduart Ibrahimi ne regjistrin tregtar te shoqerise "City Park"
sh.p.k me NUIS (NIPT) K72315012N,Heqja e mases se sekuestros konservative te
vendosur nepermjet shkreses Nr.742, 743, 744 Regj., date 30.07.2014 mbi aksionet e
zoteruara nga dorezanesi z.Arian Mene ne regjistrin tregtar te shoqerise "City Park" sh.p.k
me NUIS (NIPT) K72315012N dhe Heqja e mases se sekuestros konservative te vendosur
nepermjet shkreses Nr.742, 743, 744 Regj., date 30.07.2014 mbi aksionet e zoteruara nga
dorezanesi z.Aleksander Pilo ne regjistrin tregtar te shoqerise "City Park" sh.p.k me NUIS
(NIPT) K72315012N.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik
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Datë: 10/01/2018

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