EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË
DHËNAT E SUBJEKTIT “SHOQËRI AKSIONARE”
GJENDJA E REGJISTRIMIT
1. Numri unik i identifikimit të subjektit J82916498D
(NUIS)
2. Data e Regjistrimit
29/04/1999
3. Emri i Subjektit

A.R.M.O.

4. Forma ligjore

Shoqëri Aksionare

5. Data e themelimit

06/04/1999

6. Kohëzgjatja

Nga: 06/04/1999

Deri:

7. Zyra qëndrore e shoqërisë në Shqipëri

Tirane Tirane TIRANE Rruga Papa Gjon Pali II, pallati nr
12, ABA Business Center, kati 8

8. Kapitali

5.126.461.000,00

9. Vlera e kapitalit të shlyer:

5126461000.0000

10. Numri i aksioneve:

5.126.461,00

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:

13. Sistemi i administrimit

Prodhim, përpunim dhe tregtim të naftës e nënprodukteve të saj.
Blerjen, importimin, eksportimin, transportimin edhe për llogari të
të tretëve, shpërndarjen me shumicë të gazit, lubrifikantëve,
produkteve të naftës dhe naftokimike duke përfshirë këtu edhe
bitumet. Blerjen, shitjen, qiradhënien, ndërtimin dhe administrimin
e impianteve, depozitave dhe administrimin e ndërtesave dhe
pasurive të veta të palujtshme.. Kryerjen e veprimtarive ne sektorin
e furnizimit me uje nepermjet transferimit, shperndarjes dhe
tregtimit te ujit teknologjik.
me një nivel
me dy nivele
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14. Administratori/ët
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
24. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
25. Anëtarët
e
Këshillit
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a
me dy nivele)
25.1 Kryetar/anëtar
25.2 Afati i emërimit
26. Anëtar i Pavarur

Cristophe,François,Bernard Darbord
Nga : 26/02/2015

Deri : 26/02/2018

Ali Hajrasouliha
Anetar
Nga : 08/04/2014

Deri : 08/04/2017

Po
Jo

Yashar Guliyev
Anetar
Nga : 23/06/2014

Deri : 23/06/2017

Po
Jo

Joseph Nelton Desormeaux
Anetar
Nga : 04/12/2012

Deri : 04/12/2015

Po
Jo

Jeton Ibraj
Anetar
Nga : 12/05/2015

Deri : 12/05/2018

Jo
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26.1 Përfaqesues i Punëmarrësve
26.2 Kushtet e pjesëmarrjes
27. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
28. Anëtarët
e
Këshillit
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a
me dy nivele)
28.1 Kryetar/anëtar
28.2 Afati i emërimit
29. Anëtar i Pavarur
29.1 Përfaqesues i Punëmarrësve
29.2 Kushtet e pjesëmarrjes

Jo

Klodian Mene
Anetar
Nga : 18/12/2014

Deri : 18/12/2017

Po
Jo

30. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
31. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
Public Accounting Service Union and Trust
31.1 Afati i emërimit
Nga : 06/04/2012
Deri : 06/04/2013
Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe Energjetikes
32. Aksionarët
32.1 Numri i Aksioneve

32.2 Përqindja e pjesëmarrjes
33. Aksionarët
33.1 Numri i Aksioneve

33.2 Përqindja e pjesëmarrjes
34. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

Me te drejte vote
Pa te drejte vote

: 768970.0000
:

15,00
ANIKA MERCURIA REFINERY ASSOCIATED OIL
Me te drejte vote
Pa te drejte vote

: 4357491.0000
:

85,00
Fier Qender - FIER Drize Qender-Drize, Fier, Uzina e
Perpunimit te Naftes Fier, Ish Kompleksi Industrial Fier,
Zona Kadastrale 1557, Z.V.R.P.P, Fier
Vlore Vlore VLORE Impianti i Bitumit Vlore, Rruga 1 Maji,
Rruga "Irakli Pylli", prane Portit Vlore
Fier Fier FIER Dega e Shperndarjes se Karburanteve
Fier+Ish Zyrat e ARMO+Ofiçina ARMO, Lagjja 1 Maji,
Rruga Naftetari, prane Komisariatit te Policise Fier, Zona
Kadastrale 8531 Z.V.R.P.P Fier
Vlore Vlore VLORE Filiali Import - Eksport dhe Tregtimit
te Karburanteve, Lagjja 11 Janari, (Pusi i Mezinit), Rruga
Jorgji Ceko, Zona Kadastrale 8605 Z.V.R.P.P Vlore
Fier Ballsh BALLSH Kombinati i Perpunimit te Thelle te
Naftes, Rruga "Mehmet Shehu", Zona Kadastrale 1090
Z.V.R.P.P Mallakaster, Ballsh
Shkoder Rrethina GOLEM Dega e Shperndarjes se
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Karburanteve Shkoder, Stom Golem, Rruga e Postribes,
ngjtur me Komuna Rrethina, Zona Kadastrale 1790,
Z.V.R.P.P Shkoder
Durres Durres DURRES Dega e Shperndarjes se
Karburanteve Durres, Lagjja 14 Shkozet - Durres, Zona
Kadastrale 8516 Z.V.R.P.P Durres
Elbasan Prrenjas PRRENJAS Impianti i Bitumit Prrenjas,
Rruga Nacionale Prrenjas - Pogradec, Peshorja, prane
Karburant IT OIL
Fier Ballsh BALLSH TEC-i i Ballsh-it, Rruga "Mehmet
Shehu", Zona Kadastrale 1090 Z.V.R.P.P Mallakaster, Ballsh
Lezhe Shengjin ISHULL-SHENGJIN Lagja Sake, IshullShengjin
35. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Emri Tregtar: A.R.M.O.
Telefon: 44540100
Të Tjera: Depozitim vendimi mbi derdhjen e dividentit per
pjesen qe i takon shtetit ne shumen 129.109.743 leke ose 10%
e dividendit deges se tatim taksave dhe 1.161.987.691 leke
ose 90 % e dividentiti METE-s.Depozitim i statutit te ri.
Nazim Mustafayev emerohet Kryetari I Keshillit
Mbikqyres.Kompetencat e Keshillit Mbikqyres te
parashikuara nga pika 2 deri ne piken 5 ne Nenin 20 te
Statutit te Shoqerise I besohen Kryetarit te Keshillit
Mbikqyres

36. Statusi:

Aktiv

Lista e Dokumenteve:
Regjistrimi Fillestar: CN-045456-09-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
1. 08/04
/1999

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i Vendimit:21157, Gjykata:Tirane
TË DHËNAT E REGJISTRIMIT FILLESTAR
A.R.M.O sh.a.
Selia - Fier
Kapitali - 3.268.000.000 leke Kohezgjatja - Pa afat
Objekti - Rafinimi i naftes, shperndarja dhe marketingu i produkteve te rafinuara nepermjet
tregetimit ne te gjitha format te nenprodukteve te naftes e gazit.
Drejtori - Halim Dariu
Keshilli
Mbikqyres - Bujar Leka, Piro Dode, Rajmonda Stefa, Piro Liko, Shpetim Nishani, Ilir
Dano
Aksioneret - Ministria e Ekonomise, Tregetise
dhe Energjitikes 100%
APC sh.a - Shoqeria kontrolluese
4

Lista e Dokumenteve:
R-MIX-EL-3.12.2007 (83).pdf
2. 28/10
/2004

Numri i Vendimit:21157/1, Gjykata:Tirane
Nepermjet urdherave te Ministrit te Ekonomise Tregetise dhe Energjitikes eshte vendosur
per ndryshimin e keshillit mbikqyres se shoqerise. Jane depozituar vendimet e keshillit te ri
mbikqyres per ndryshimin e anetareve te drejtorise. Keshilli mbikqyres perbehet nga:
Bashkim Sykja (Kryetar) , Lavdosh Ahmetaj, Vlash Laçka, Burbuqe Ribaj, Bardhyl Çeku,
Stefan Koçollari. Anetare te drejtorise do te jene: Perparim Hajnaj (drejtor i pergjithshem) ,
Sotir Mile (Drejtor ekonomik) , Ardian Alushi (Drejtor teknik)
Lista e Dokumenteve:
R-MIX-EL-3.12.2007 (83).pdf

3. 16/12
/2004

Numri i Vendimit:21157/2, Gjykata:Tirane
Eshte vendosur depozitimi i urdherit te ministrit te Ekonomise nr 339 dt 13.10.2004 ne
zbatim te VKM nr 28 dt 16.01.2003 ku eshte vendosur likujdimi i shoqerise kontrolluese
APC sh.a. Ne zbatim kane ndodhur ndryshimet ne aktin e themelimit ne nenet 1; 6 dhe 8,
ne statut ne nenet 1,9,12,21,30,44 dhe 45.
Lista e Dokumenteve:
R-MIX-EL-3.12.2007 (83).pdf

4. 13/01
/2005

Numri i Vendimit:21157/0, Gjykata:Tirane
Nepermjet urdherit te Ministrit te Ekonomise Tregetise dhe Energjitikes nr 258 dt
28.07.2004 eshte vendosur caktimi i znj Aida Maloku si eksperte kontabel per zvogelimin
e kapitalit te shoqerise A.R.M.O sh.a.
Lista e Dokumenteve:
R-MIX-EL-3.12.2007 (83).pdf

5. 31/01
/2005

Numri i Vendimit:21157/3, Gjykata:Tirane
Nepermjet urdherit te Ministrit te Ekonomise Tregetise dhe Energjitikes nr 344 dt
14.10.2004 eshte vendosur zvogelimi i kapitalit te shoqerise per vleren prej 10.678.000
leke e barabarte me 10.678 aksione dhe kapitali i shoqerise behet 5.299.255.000 leke , i
barabarte me 5.299.255 aksione me vlere nominale 1.000 leke secili.
Lista e Dokumenteve:
R-MIX-EL-3.12.2007 (83).pdf

6. 12/04
/2005

Numri i Vendimit:21157/0, Gjykata:Tirane
Nepermjet urdherit te Ministrit te Ekonomise Tregetise dhe Energjitikes nr 69 dt
16.03.2005 eshte vendosur caktimi i znj Aida Maloku si eksperte per zvogelimin e kapitalit
te shoqerise A.R.M.O sh.a.
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Lista e Dokumenteve:
R-MIX-EL-3.12.2007 (83).pdf
7. 18/04
/2005

Numri i Vendimit:21157/4, Gjykata:Tirane
Nepermjet urdherit te Ministrit te Ekonomise Tregetise dhe Energjitikes nr 80 dt
06.04.2005 eshte vendosur zvogelimi i kapitalit te shoqerise per Uzinen e Perpunimit te
Naftes Kuçove dhe Uzinen e Perpunimit te Naftes Cerrik per vleren prej 16.542.000 leke e
barabarte me 16.542 aksione dhe kapitali i shoqerise nga 5.299.255.000 leke behet
5.282.713.000 leke, i barabarte me 5.282.713 aksione me vlere nominale 1.000 leke secili.
Nepermjet urdherit te Ministrit te Ekonomise Tregetise dhe Energjitikes nr 152 dt
15.05.2003 eshte vendosur vleresimi i truallit te shoqerise ne zbatim te VKM nr 169 dt
13.03.2003, si dhe jane caktuar Pajtim Hysa dhe Luan Muça si eksperte per pergatitjen e
raportit perkates. Nepermjet urdherit te Ministrit te Ekonomise Tregetise dhe Energjitikes
nr 87 dt 08.04.2005 eshte vendosur zmadhimi i kapitalit te shoqerise per vleresimin e
truallit te shoqerise per vleren prej 1.173.863.000 leke e barabarte me 1.173.863 aksione
dhe kapitali i shoqerise nga 5.282.713.000 leke behet 6.456.576.000 leke, i barabarte me
6.456.576 aksione me vlere nominale 1.000 leke secili
Lista e Dokumenteve:
R-MIX-EL-3.12.2007 (83).pdf

8. 22/02
/2006

Numri i Vendimit:21157/5, Gjykata:Tirane
Nepermjet urdherit te Ministrit te Ekonomise Tregetise dhe Energjitikes nr 52 dt
14.10.2005 eshte vendosur per ndryshimin ne keshillin mbikqyres te shoqerise, anetare te
se cilit do te jene: Ajet Mezini (kryetar), Mevlude Zeqiri, Fatbardh Kadilli, Kristo Rodi,
Alma Baze, Fatmir Mema. Ne anetaret e drejtorise kane ndodhur ndryshime sipas
vendimeve te keshillit mbikqyres. Me vendimin nr 2 dt 14.10.2005 eshte larguar nga
detyra e Drejtorit te Pergjithshem z Perparim Hajnaj dhe ne kete detyre eshte emeruar z
Halim Dariu. Me vendimin nr 3 dt 20.10.2005 eshte larguar nga detyra e Drejtorit
Ekonomik z Thanas Laluci dhe ne kete detyre eshte emeruar z Gramoz Nazeraj. Me
vendimin nr 6 dt 14.12.2005 eshte larguar nga detyra e Drejtorit Teknik z Ardian Alushi
dhe ne kete detyre eshte emeruar z Gezim Osmani.
Lista e Dokumenteve:
R-MIX-EL-3.12.2007 (83).pdf

9. 06/10
/2006

Numri i Vendimit:21157/6, Gjykata:Tirane
Nepermjet urdherit te Ministrit te Ekonomise Tregetise dhe Energjitikes nr 627 dt
14.09.2006 eshte vendosur per disa ndryshime ne Statutin e shoqerise A.R.M.O sh.a.dhe
pikerisht ne nenet 11, 14, 15, 17, 18, 21, 24, 26, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 38, 39.
Lista e Dokumenteve:
R-MIX-EL-3.12.2007 (83).pdf

10. 23/12
/2006

Numri i Vendimit:21157/7, Gjykata:Tirane
Nepermjet urdherit te Ministrit te Ekonomise Tregetise dhe Energjitikes nr 639 dt
6

22.09.2006 eshte vendosur lirimi nga detyra e z Ajet Mezini dhe emerimi i znj Mimoza
Vokshi. Perberja e keshillit mbikqyres te shoqerise do te jete: Mimoza Vokshi (kryetare) ,
Mevlude Zeqiri, Fatbardh Kadilli, Kristo Rodi, Alma Baze, Fatmir Mema.
Lista e Dokumenteve:
R-MIX-EL-3.12.2007 (83).pdf
06/03/2008

Numri i ceshtjes: CN-122576-02-08
Vlera e Kapitalit ishte
"6.303.207.000,00"
u be
"6.294.781.000,00"
Numri i Aksioneve ishte
"6.303.207,00"
u be
"6.294.781,00"
Capital_Paid_Value ishte
"6.303.207.000,00"
u be
"6.294.781.000,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Rruga Qemal Stafa,prane Kompleksit XHURA;
"
eshte Hequr Adresa: "Fier;
FIER;
Fier;
;
FIER;

TIRANE;
L. 1 MAJ;

"

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
eshte shtuar ortaku:
("Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe Energjetikes")
Numri i aksioneve "6.294.781,00
Perqindja ne kapital "100,00"
Kontributi ne para "6.294.781.000,00
eshte larguar ortaku:
("Ministria e Ekonomise, Tregetise dhe Energjitikes")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte larguar administratori:
("GRAMOZ NAZERAJ")
eshte larguar administratori:
("Gezim Osmani")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Halim Dariu")
Kohëzgjatja ishte
("22/02/2010")
u be
("")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Halim Dariu")
Competence ishte
("Drejtor i Pergjithshem")
u be

,
,
("")

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Sokol Hysenaj")
Nga data "22/02/2006"
eshte larguar anetari:
("Kristo Rodi")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Mevlude Zeqiri")
,
Kohëzgjatja ishte
("22/02/2010")
u be
("")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Alma Baze")
, Kohëzgjatja
ishte
("22/02/2010")
u be
("")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Mimoza Vokshi")
,
Kohëzgjatja ishte
("23/12/2010")
u be
("")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Fatmir Memaj")
,
Kohëzgjatja ishte
("22/02/2010")
u be
("")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Fatbardh Kadilli")
,
Kohëzgjatja ishte
("22/02/2010")
u be
("")
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Lista e Dokumenteve:
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Dokumenti i autorizimit
25/04/2008

Numri i ceshtjes: CN-136391-04-08
Vlera e Kapitalit ishte
"6.294.781.000,00"
u be
"5.126.461.000,00"
Numri i Aksioneve ishte
"6.294.781,00"
u be
"5.126.461,00"
Capital_Paid_Value ishte
"6.294.781.000,00"
u be
"5.126.461.000,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe
Energjetikes")
, Vlera e Kontributit ishte
("6.294.781.000,00")
u be
("5.126.461.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe
Energjetikes")
, Numri i aksioneve ishte
("6.294.781,00")
u be
("5.126.461,00")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:
eshte shtuar eksperti kontabel:
("Anita Pulaj")
"21/02/2008"
eshte shtuar eksperti kontabel:
("Aida Maloku")
"21/02/2008"

Nga data
Nga data

Lista e Dokumenteve:
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
Akti i ekspertimit te ekspertit vleresues te licensuar per pagesen e kapitalit ne natyre
Bilanci vjetor
Dokumenti i autorizimit
08/07/2008

Numri i ceshtjes: CN-150519-07-08
Telefon 1 ishte
("")
u be

("04348670")

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Korce;
POGRADEC;
Pogradec;
;
POGRADEC;
POGRADEC;
"
eshte Hequr Adresa: "Vlore;
SARANDE;
Sarande;
;
SARANDE;
SARANDE;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
TIRANE;
"
eshte Hequr Adresa: "Lezhe;
LEZHE;
Lezhe;
;
LEZHE;
LAÇ;
"
eshte Hequr Adresa: "Elbasan;
ELBASAN;
Elbasan;
;
ELBASAN;
ELBASAN;
"
eshte Hequr Adresa: "Fier;
LUSHNJE;
Lushnje;
;
LUSHNJE;
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LUSHNJE;
"
eshte Hequr Adresa: "Gjirokaster;
GJIROKASTER;
GJIROKASTER;
GJIROKASTER;
"

Gjirokaster;

;

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Halim Dariu")
Nga Data ishte
("22/02/2006")
u be
("14/10/2005")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Halim Dariu")
Kohëzgjatja ishte
("")
u be
("14/10/2009")

,
,

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Fatbardh Kadilli")
, Nga
Data ishte
("22/02/2006")
u be
("14/10/2005")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Fatbardh Kadilli")
,
Kohëzgjatja ishte
("")
u be
("14/10/2009")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Mevlude Zeqiri")
, Nga
Data ishte
("22/02/2006")
u be
("14/10/2005")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Mevlude Zeqiri")
,
Kohëzgjatja ishte
("")
u be
("14/10/2009")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Alma Baze")
, Nga Data
ishte
("22/02/2006")
u be
("14/10/2005")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Alma Baze")
, Kohëzgjatja
ishte
("")
u be
("14/10/2009")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Mimoza Vokshi")
, Nga
Data ishte
("23/12/2006")
u be
("22/09/2006")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Mimoza Vokshi")
,
Kohëzgjatja ishte
("")
u be
("22/09/2010")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Fatmir Memaj")
, Nga
Data ishte
("22/02/2006")
u be
("14/10/2005")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Fatmir Memaj")
,
Kohëzgjatja ishte
("")
u be
("14/10/2009")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Sokol Hysenaj")
, Nga
Data ishte
("22/02/2006")
u be
("14/10/2005")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Sokol Hysenaj")
,
Kohëzgjatja ishte
("")
u be
("14/10/2009")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
31/07/2008

Numri i ceshtjes: CN-159306-07-08 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
9

Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Raporte administrimi (nëse ka)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
01/08/2008

Numri i ceshtjes: CN-159788-08-08
Koment ishte
("")
u be
("Depozitim vendimi mbi derdhjen e
dividentit per pjesen qe i takon shtetit ne shumen 129.109.743 leke ose 10% e
dividendit deges se tatim taksave dhe 1.161.987.691 leke ose 90 % e dividentiti
METE-s.")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

19/11/2008

Numri i ceshtjes: CN-191047-11-08
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Henri Babe")
eshte larguar administratori:
("Halim Dariu")

Nga data "03/11/2008"

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
28/11/2008

Numri i ceshtjes: CN-193965-11-08
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Rezart Taçi")
eshte larguar administratori:
("Henri Babe")

Nga data "27/11/2008"

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Mustafa Taçi")
Nga data "27/11/2008"
eshte shtuar anetari:
("Anika Taçi")
Nga data "27/11/2008"
eshte shtuar anetari:
("Omer Satin")
Nga data "27/11/2008"
eshte shtuar anetari:
("Joseph Nelton Desormeaux")
Nga data
"27/11/2008"
eshte shtuar anetari:
("Sokol Mati")
Nga data "27/11/2008"
eshte shtuar anetari:
("Drita Aliçka")
Nga data "27/11/2008"
eshte larguar anetari:
("Alma Baze")
eshte larguar anetari:
("Fatbardh Kadilli")
eshte larguar anetari:
("Sokol Hysenaj")
eshte larguar anetari:
("Mimoza Vokshi")
eshte larguar anetari:
("Fatmir Memaj")
eshte larguar anetari:
("Mevlude Zeqiri")
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:
eshte shtuar eksperti kontabel:
("Neshat Mazaj")
"27/11/2008"
eshte shtuar eksperti kontabel:
("Paqësor Qato")
"27/11/2008"
eshte larguar eksperti kontabel:
("Aida Maloku")
eshte larguar eksperti kontabel:
("Anita Pulaj")

Nga data
Nga data

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
02/12/2008

Numri i ceshtjes: CN-194057-12-08
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
eshte shtuar ortaku:
("ANIKA MERCURIA REFINERY ASSOCIATED OIL")
Numri i aksioneve "4.357.491,00
Perqindja ne kapital "85,00"
Kontributi ne para "4.357.491.000,00
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe
Energjetikes")
, Vlera e Kontributit ishte
("5.126.461.000,00")
u be
("768.970.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe
Energjetikes")
, Përqindja e Kapitalit ishte
("100,00")
u
be
("15,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe
Energjetikes")
, Numri i aksioneve ishte
("5.126.461,00")
u be
("768.970,00")
Lista e Dokumenteve:
Akti i themelimit
Aktet e shnderrimit te shoqerise
Njoftim nderprerjeje aktiviteti (formular ose vendim gjykate i shpallur i humbur)
Bilanci vjetor
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
Aplikim per garanci tjeter
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 ekspertimit te ekspertit vleresues te licensuar per pagesen e kapitalit ne natyre
Akti i venies se pengut mbi pjesemarrjen e kapitalit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Dokumenti i autorizimit
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
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Aktet e prishjes se shoqerise
Aktet e bashkimit dhe ndarjes
Ndryshime te statutit apo aktit te themelimit
26/12/2008

Numri i ceshtjes: CN-200439-12-08
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Gramos Taçi")
Nga data "23/12/2008"
Ne daten "23/12/2013"
eshte larguar anetari:
("Omer Satin")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

13/01/2010

Numri i ceshtjes: CN-324280-12-09
Objekti ishte
("Prodhim,perpunim dhe tregtim te naftes e nenprodukteve te saj")
u be
("Prodhim, përpunim dhe tregtim të naftës e nënprodukteve të saj.
Blerjen, importimin, eksportimin, transportimin edhe për llogari të të tretëve,
shpërndarjen me shumicë të gazit, lubrifikantëve, produkteve të naftës dhe
naftokimike duke përfshirë këtu edhe bitumet. Blerjen, shitjen, qiradhënien,
ndërtimin dhe administrimin e impianteve, depozitave dhe administrimin e
ndërtesave dhe pasurive të veta të palujtshme.")
Koment ishte
("Depozitim vendimi mbi derdhjen e dividentit per pjesen qe i takon
shtetit ne shumen 129.109.743 leke ose 10% e dividendit deges se tatim taksave dhe
1.161.987.691 leke ose 90 % e dividentiti METE-s.")
u be
("Depozitim
vendimi mbi derdhjen e dividentit per pjesen qe i takon shtetit ne shumen
129.109.743 leke ose 10% e dividendit deges se tatim taksave dhe 1.161.987.691 leke
ose 90 % e dividentiti METE-s.Depozitim i statutit te ri.")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Rezart Taçi")
Data ishte
("27/11/2008")
u be
("04/12/2009")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Rezart Taçi")
Kohëzgjatja ishte
("")
u be
("04/12/2012")

, Nga
,

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Taulant Musabelliu")
Nga data
"04/12/2009"
Ne daten "04/12/2012"
eshte larguar anetari:
("Anika Taçi")
eshte larguar anetari:
("Sokol Mati")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Drita Aliçka")
, Nga Data
ishte
("27/11/2008")
u be
("04/12/2009")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Drita Aliçka")
,
Kohëzgjatja ishte
("")
u be
("04/12/2012")
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Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Mustafa Taçi")
, Nga Data
ishte
("27/11/2008")
u be
("04/12/2009")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Mustafa Taçi")
,
Kohëzgjatja ishte
("")
u be
("04/12/2012")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Gramos Taçi")
, Nga Data
ishte
("23/12/2008")
u be
("04/12/2009")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Gramos Taçi")
,
Kohëzgjatja ishte
("23/12/2013")
u be
("04/12/2012")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Joseph Nelton Desormeaux")
, Nga Data ishte
("27/11/2008")
u be
("04/12/2009")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Joseph Nelton Desormeaux")
, Kohëzgjatja ishte
("")
u be
("04/12/2012")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:
Kane ndryshuar te dhenat per ekspertin kontabel:
("Paqësor Qato")
Nga Data ishte
("27/11/2008")
u be
("04/12/2009")
Kane ndryshuar te dhenat per ekspertin kontabel:
("Paqësor Qato")
Kohëzgjatja ishte
("")
u be
("04/12/2012")
Kane ndryshuar te dhenat per ekspertin kontabel:
("Neshat Mazaj")
Nga Data ishte
("27/11/2008")
u be
("04/12/2009")
Kane ndryshuar te dhenat per ekspertin kontabel:
("Neshat Mazaj")
Kohëzgjatja ishte
("")
u be
("04/12/2012")

,
,
,
,

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Dokumenti i autorizimit
13/01/2010

Numri i ceshtjes: CN-333444-01-10
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Elbasan;
LIBRAZHD;
;
RRAJCE;
RRAJCE;
Rrajc-Fushe, Librazhd;
"
eshte Shtuar Adresa: "Vlore;
VLORE;
Vlore;
;
VLORE;
Rruga
1 Maji, Vlore;
"
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

17/11/2010

Numri i ceshtjes: CN-465685-11-10
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;

TIRANE;
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Rruga Deshmoret e 4 Shkurtit, Sky Tower, 5/2, Tirane.;
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
Qemal Stafa,prane Kompleksit XHURA;
"

"
;

TIRANE;

Rruga

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Ardian Alushi")
Nga data "12/11/2010"
Ne daten "12/11/2013"
eshte larguar anetari:
("Taulant Musabelliu")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Vendim i asamblese se pergjithshme
20/06/2011

Numri i ceshtjes: CN-563625-06-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimeve Nr. 1, date 01.06.2011 dhe Nr. 2, date
13.06.2011 ku eshte vendosur : 1- Ndryshimi i perfaqesuesit te Shtetit ne Keshilin
Mbikqyres se shoqerise "ARMO", nga z.Ardian Alushi ne z. Sejfulla (Selfo) Kapllani per
nje afat 3 (tre) vjeçar. 2- Prishja e shoqerise "ARCO" sh.a nepermjet proçedures se
likujdimit. 3- Lenia ne fuqi e struktures ekzistuese organizative te Drejtorise se
Pergjithshme te Shoqerise "ARMO" sh.a. 4- Largimi i eksperteve kontabel te autorizuar z.
Paqsor Qato dhe z. Neshat Mazaj dhe zevendesimin e tyre me shoqerine audituese "AAIP"
sh.a ne lidhje me auditimin e pasqyrave financiare te shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Selfo Kapllani")
Nga data "13/06/2011"
Ne daten "13/06/2014"
eshte larguar anetari:
("Ardian Alushi")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:
eshte shtuar eksperti kontabel:
("Albanian Audit Partners")
data "13/06/2011"
Ne daten "13/06/2012"
eshte larguar eksperti kontabel:
("Paqësor Qato")
eshte larguar eksperti kontabel:
("Neshat Mazaj")

Nga

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
25/08/2011

Numri i ceshtjes: CN-586928-08-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit Nr.3 date 28.07.2011 me te cilin eshte
vendosur:Te miratoje bilancin dhe pasqyrat financiare per vitin 2010 te paraqitur nga
audituesi i pavarur i shoqerise dhe te miratuar nga keshilli Mbikqyres.Te ngarkoje
shoqerine"Albanian Audit and International Partners" per rivleresimin e aktiveve afatgjata
materiale te shoqerise ne kuader te kerkesave te standarteve te kontabilitetit.
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Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
26/10/2011

Numri i ceshtjes: CN-611294-10-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i procesverbalit dt.19.10.2011. Depozitimi i
vendimit nr.4 dt.19.10.2011 me te cilin eshte vendosur:Te miratoje raportin e pergatitur
nga shoqeria Albanian Audit and Internacional Partners, per rivleresimin e aktiveve
afatgjata materiale te A.R.M.O. sha, sipas te cilit vlera e drejte qe keto aktive mbartin
aktualisht, me date efektive 01 Janar 2011 eshte 87.683.067.918,00 leke.
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

25/11/2011

Numri i ceshtjes: CN-626396-11-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.21/Gj, Nr.21/4 Prot., datë 17.11.2011,
lëshuar nga Shoqëria “ALBASE” sh.p.k., ku është urdhëruar: “Bllokimin e aksioneve te
shoqërisë “ARMO” sh.a.
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

01/02/2012

Numri i ceshtjes: CN-669996-01-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te administratorit, date 31.01.2012, per
mbylljen e dhjete adresave dytesore dhe hapjen e dhjete adresave dytesore te tjera.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Fier;
FIER;
Fier;
;
FIER;
Fier, Lagjja 1
Maj, Dega e Shperndarjes se Karburanteve Fier+Ish Zyrat e ARMO+Ofiçina
ARMO;
"
eshte Shtuar Adresa: "Fier;
FIER;
Fier;
;
FIER;
Uzina e
Perpunimit te Naftes - Fier;
"
eshte Shtuar Adresa: "Vlore;
VLORE;
Vlore;
;
VLORE;
Impianti i Bitumit Vlore, Rruga 1 Maj - Vlore;
"
eshte Shtuar Adresa: "Durres;
DURRES;
Durres;
;
DURRES;
Dega e Shperndarjes se Karburanteve, Lagjja 14 Shkozet - Durres;
"
eshte Shtuar Adresa: "Fier;
MALLAKASTER;
Ballsh;
;
BALLSH;
Fier, Ballsh, Kombinati i Perpunimit te Thelle te Naftes Ballsh;
"
eshte Shtuar Adresa: "Berat;
KUÇOVE;
Kucove;
;
KUCOVE;
Berat, Kuçove, Lagjja Llukan Prifti, Qendra Shkencore Kimi Perpunimit Naftes
Kuçove;
"
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eshte Shtuar Adresa: "Elbasan;
LIBRAZHD;
;
RRAJCE;
RRAJCE;
Elbasan, Rrajce - Fushe, Librazhd, Impianti i Bitumit - Prrenjas;
"
eshte Shtuar Adresa: "Shkoder;
SHKODER;
Shkoder;
;
SHKODER;
Dega e Shperndarjes se Karburanteve Shkoder - Golem;
"
eshte Shtuar Adresa: "Vlore;
VLORE;
Vlore;
;
VLORE;
Filiali
Import - Eksport dhe Tregtimit te Karburanteve - Vlore;
"
eshte Shtuar Adresa: "Fier;
MALLAKASTER;
Ballsh;
;
BALLSH;
Fier, Ballsh,Teci i Ballsh-it;
"
eshte Hequr Adresa: "Vlore;
VLORE;
Vlore;
;
VLORE;
Rruga 1
Maji, Vlore;
"
eshte Hequr Adresa: "Shkoder;
SHKODER;
Shkoder;
;
SHKODER;
SHKODER;
"
eshte Hequr Adresa: "Fier;
FIER;
Fier;
;
FIER;
U P N;
"
eshte Hequr Adresa: "Fier;
FIER;
Fier;
;
FIER;
D SH K
L.1.MAJ;
"
eshte Hequr Adresa: "Elbasan;
LIBRAZHD;
;
RRAJCE;
RRAJCE;
Rrajc-Fushe, Librazhd;
"
eshte Hequr Adresa: "Durres;
DURRES;
Durres;
;
DURRES;
DURRES;
"
eshte Hequr Adresa: "Fier;
MALLAKASTER;
Ballsh;
;
BALLSH;
MALLAKASTER;
"
eshte Hequr Adresa: "Berat;
BERAT;
Berat;
;
BERAT;
KUÇOVE;
"
eshte Hequr Adresa: "Fier;
MALLAKASTER;
Ballsh;
;
BALLSH;
T E C;
"
eshte Hequr Adresa: "Vlore;
VLORE;
Vlore;
;
VLORE;
VLORE;
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
13/04/2012

Numri i ceshtjes: CN-745695-04-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se aksionareve, date
06.04.2012, per shkarkimin e ekspertit kontabel "ALBANIAN AUDIT AND
INTERNATIONAL PARTNERS" dhe emerimin ne kete funksion te "Public Accounting
Service Union and Trust" sh.p.k.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:
eshte shtuar eksperti kontabel:
("Public Accounting Service Union and Trust")
Nga data "06/04/2012"
Ne daten "06/04/2013"
eshte larguar eksperti kontabel:
("Albanian Audit Partners")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
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Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
10/08/2012

Numri i ceshtjes: CN-857083-08-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr. 1741 Nr. 5557 Prot. date 09.08.2012,
leshuar nga shoqeria permbarimore "STRATI BAILIFF`S SERVICE" sh.p.k, ku
urdherohet Qendra Kombetare e Regjistrimit te ekzeutoje vendimin Nr. 468 Akti date
03.08.2012 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, duke vendosur masen e sekuestros
konservative mbi 85 % te aksioneve te shoqerise : "A.R.M.O" sh.a me NUIS (NIPT) J82916498D, me perfaqesues ligjor z. Rezart Taçi, te zoteruara nga shoqeria "Anika
Merkuria Refinery Associated Oil" sh.a (AMRA Oil), me NUIS (NIPT) - K81902013T,
me perfaqesues ligjor zj. Anika Taçi. Qendra Kombetare e Regjistrimit te beje veprimet
perkatese duke ndaluar çdo veprim tjetersimi apo disponimi mbi keto aksione.
Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR

18/09/2012

Numri i ceshtjes: CN-881296-09-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se aksionereve, date
12.09.2012 ku eshte vendosur: Shtim i objektit te veprimtarise.
Objekti ishte
("Prodhim, përpunim dhe tregtim të naftës e nënprodukteve të saj.
Blerjen, importimin, eksportimin, transportimin edhe për llogari të të tretëve, shpërndarjen
me shumicë të gazit, lubrifikantëve, produkteve të naftës dhe naftokimike duke përfshirë
këtu edhe bitumet. Blerjen, shitjen, qiradhënien, ndërtimin dhe administrimin e impianteve,
depozitave dhe administrimin e ndërtesave dhe pasurive të veta të palujtshme.")
u be
("Prodhim, përpunim dhe tregtim të naftës e nënprodukteve të saj. Blerjen,
importimin, eksportimin, transportimin edhe për llogari të të tretëve, shpërndarjen
me shumicë të gazit, lubrifikantëve, produkteve të naftës dhe naftokimike duke
përfshirë këtu edhe bitumet. Blerjen, shitjen, qiradhënien, ndërtimin dhe
administrimin e impianteve, depozitave dhe administrimin e ndërtesave dhe pasurive
të veta të palujtshme.. Kryerjen e veprimtarive ne sektorin e furnizimit me uje
nepermjet transferimit, shperndarjes dhe tregtimit te ujit teknologjik.")
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)

19/12/2012

Numri i ceshtjes: CN-961589-12-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit per heqjen e sekuestros konservative Nr.
1741, Nr. 5798 Prot. date 17.08.2012, te Shoqerise Permbarimore "STRATI BAILIFF`S
SERVICE" sh.p.k, ku urdherohet: Heqja e mases se sekuestros konservative mbi 85 % te
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aksioneve te shoqerise : "A.R.M.O" sh.a me NIPT J82916498D, me perfaqesues ligjor z.
Rezart Taçi, te zoteruara nga shoqeria "Anika Merkuria Refinery Associated Oil" sh.a
(AMRA Oil), me NIPT K81902013T, me perfaqesuese ligjor zj. Anika Taçi, duke
revokuar urdhrin Nr.5557 Prot., date 09.08.2012.
Lista e Dokumenteve:
26/12/2012

Numri i ceshtjes: CN-966041-12-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te Keshillit Mbikqyres, date 02.12.2012,
ne te cilin eshte vendosur: Riemerimi i administratorit te shoqerise Z. Rezart Taçi.
Depozitimi i Proçes- Verbalit te vendimit te Keshillit Mbikqyres, date 02.12.2012.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Rezart Taçi")
, Nga
Data ishte
("04/12/2009")
u be
("04/12/2012")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Rezart Taçi")
,
Kohëzgjatja ishte
("04/12/2012")
u be
("04/12/2015")
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

16/01/2013

Numri i ceshtjes: CN-981252-01-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i urdhrit Nr.21/Gj, Nr.21/11 Prot, date 04.01.2013
"Per heqjen dhe cbllokimin e Sekuestros Konservative", e leshuar nga Shoqeria
Permbarimore “ALBASE” shpk, drejtuar QKR-se, ku eshte urdheruar: Heqjen dhe
çbllokimin e mases se sekuestros konservative e vendosur ndaj debitorit Shoqeria
“ARMO” sha, e vendosur me shkresen me Nr.21/4 Prot dt.17.11.2011, pasi debitori e ka
shlyer detyrimin ndaj kreditorit.
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

29/01/2013

Numri i ceshtjes: CN-994256-01-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: -Depozitimi i Autorizimit te Ministrise se Ekonomise Tregtise
dhe Energjitikes Nr. 100/1 Prot, date: 23.01.2013, ne baze te cilit eshte autorizuar Z. Stefan
Koçollari, te perfaqesoje aksionarin shtet ne mbledhjen e dates: 25.01.2013. -Depozitimi i
Shkreses se Ministrise se Ekonomise Tregtise dhe Energjitikes, Nr. 100/2 Prot, date:
23.01.2013, “Mbi qendrimin e aksionarit shtet ne mbledhjen e dates: 25.01.2013”. Depozitimi i Procesverbalit te asamblese se aksionareve, date: 25.01.2013, ne baze te te
cilit eshte vendosur: Miratimi i shtyrjes se afatit te emerimit edhe per nje periudhe tjeter
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3(tre) vjeçare per anetaret e Keshillit Mbikqyres, qe fillon nga data: 04.12.2012 04.12.2015. Anetaret e Keshillit Mbikqyres qe preken nga ky vendim jane: 1. Z. Joseph
Nelton Desormeaux, 2. Z. Gramos Taci, 3. Z. Mustafa Taci dhe 4. Znj. Drita Aliçka. Depozitimi i Vendimit te asamblese se pergjithshme te aksionareve, date: 25.01.2013, ne te
cilin eshte vendosur: Miratimi i shtyrjes se afatit te emerimit edhe per nje periudhe tjeter
3(tre) vjeçare per anetaret e Keshillit Mbikqyres, qe fillon nga data: 04.12.2012 04.12.2015. Anetaret e Keshillit Mbikqyres qe preken nga ky vendim jane: 1. Z. Joseph
Nelton Desormeaux, 2. Z. Gramos Taci, 3. Z. Mustafa Taci dhe 4. Znj. Drita Aliçka. Depozitimi i autorizimit te perfaqesuesit te shoqerise “Anika Mercuria Refinery Associated
Oil” Sha, date: 25.01.2013.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Joseph Nelton Desormeaux")
, Nga Data ishte
("04/12/2009")
u be
("04/12/2012")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Joseph Nelton Desormeaux")
, Kohëzgjatja ishte
("04/12/2012")
u be
("04/12/2015")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Gramos Taçi")
, Nga Data
ishte
("04/12/2009")
u be
("04/12/2012")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Gramos Taçi")
,
Kohëzgjatja ishte
("04/12/2012")
u be
("04/12/2015")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Drita Aliçka")
, Nga Data
ishte
("04/12/2009")
u be
("04/12/2012")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Drita Aliçka")
,
Kohëzgjatja ishte
("04/12/2012")
u be
("04/12/2015")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Mustafa Taçi")
, Nga Data
ishte
("04/12/2009")
u be
("04/12/2012")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Mustafa Taçi")
,
Kohëzgjatja ishte
("04/12/2012")
u be
("04/12/2015")
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)
19/02/2013

Numri i ceshtjes: CN-018013-02-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses se administratorit, date 19.02.2013 per
hapjen e nje adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Lezhe;
LEZHE;
;
Shengjin;
SHENGJIN;
Lagja Sake, Ishull-Shengjin;
"

ISHULL-

Lista e Dokumenteve:
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Vendim i asamblese se pergjithshme
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
01/07/2013

Numri i ceshtjes: CN-137018-06-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se pergjithsme te
aksionereve date 25.01.2013 ku eshte vendosur miratimi i ndryshimit te zyres qendrore te
shoqerise "A.R.M.O" Sh.a. nga "Deshmoret e 4 Shkurtit, Sky Tower, 5/2, Tirane" ne
"Uzina e Perpunimit te Naftes- Fier". Depozitimi autorizimit 100/1 prot date 23.01.2013
leshuar nga Ministri i Ekonomise Tregtise dhe Energjitikes sipas te cilit autorizohet zoti
Stefan Koçollari te marre pjese ne mbledhjen e asamblese se pergjithshme date 25.01.2013
te shoqerise "A.R.M.O" Sh.a.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Fier;
FIER;
Fier;
;
FIER;
Uzina e
Perpunimit te Naftes- Fier;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga
Deshmoret e 4 Shkurtit, Sky Tower, 5/2, Tirane.;
"
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

17/07/2013

Numri i ceshtjes: CN-153255-07-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhërit, Nr.498-13 Regj., Nr 18551 Prot., datë
15.07.2013, lëshuar nga Shoqëria “Shërbimi Përmbarimor ZIG” sh.p.k., ku është
urdhëruar: "Vendosja e masës së sekuestros konservative në aktivet e shoqërisë debitore
“ARMO” sh.a. me NIPT J82916498D si dhe në kuota që Shoqëria “ARMO” sh.a. me
NIPT J82916498D zotëron në shoqëri të tjera të rregjistruara prane jush. Aktivet dhe
kuotat e mësiperme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhër të dytë.”
Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR

24/07/2013

Numri i ceshtjes: CN-158288-07-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdherit Nr. Dosje 151, Nr. Prot.,151/11, date
22.07.2013 leshuar nga Shoqeria Permbaruese Private “AB" sh.p.k., ku eshte vendosur:
"Vendosja e mases se sekuestros konservative ne aktivet e shoqerise debitore " A.R.M.O"
sh.a me NIPT J82916498D, si dhe ne kuota qe shoqeria " A.R.M.O" sh.a me NIPT
J82916498D zoteron ne shoqeri te tjera te regjistruara ne Regjistrin Tregtar". Aktivet dhe
kuotat e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdher të dyte nga ana
jone".
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Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
08/08/2013

Numri i ceshtjes: CN-168344-08-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: - Depozitimi i Vendimit te Asamblese se Aksionareve, Nr. 4,
date: 06.08.2013. - Depozitimi i Procesverbalit te Asamblese date: 06.08.2013.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Fation Veizaj")
"06/08/2013"
Ne daten "06/08/2016"
eshte larguar administratori:
("Rezart Taçi")

Nga data

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Ibrahim Hastopalli")
Nga data "06/08/2013"
Ne daten "06/08/2016"
eshte shtuar anetari:
("Laurence Storch")
Nga data "06/08/2013"
Ne daten "06/08/2016"
eshte shtuar anetari:
("Abe Halati")
Nga data "06/08/2013"
Ne daten "06/08/2016"
eshte shtuar anetari:
("Erinda Ballanca")
Nga data "06/08/2013"
Ne daten "06/08/2016"
eshte larguar anetari:
("Gramos Taçi")
eshte larguar anetari:
("Drita Aliçka")
eshte larguar anetari:
("Selfo Kapllani")
eshte larguar anetari:
("Mustafa Taçi")
Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
12/08/2013

Numri i ceshtjes: CN-169139-08-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit Nr.247 Regj,Nr.1, dt.07.08.2013, i
Komunes Qender Mallakaster, Zyra e Tatim Taksave, “ Per Marrjen e masave te sigurise
per mbledhjen me force te detyrimit tatimore ”, ne subjektin “A.R.M.O”sha, me
NUIS(NIPT)J82916498D,ne te cilin eshte vendosur: Marrja e masave te sigurimit per
ekzekutimin e detyrimit.Qellimi i vendosjes se masave te sigurimit te detyrimit tatimore
eshte mos humbja e pasurise, apo mostjetersimi i saj tek te tretet, pa u paguar me pare
detyrimet tatimore. Ne kuptim te pasurive mbi te cilat vendosen masat e sigurise
perfshihen edhe pasurite e personave te percaktuar ne nenin 99(Administratori dhe
aksionaret) te ligjit “Per Procedurat Tatimore”, te cilat sherbejne per pagimin e detyrimeve
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tatimore per pjesen qe atyre iu takon te paguajne ne perpjestim me detyrimin
tatimore.Institucionet te cilat kane rregjistrime te pasurive te luajtshme apo te paluajtshme
te tatimpaguesit debitore, jane te detyruara te regjistrojne detyrimin tatimore te papaguar si
barre mbi keto pasuri, dhe te mos lejone kryerjen e transaksioneve per transferimin e
pasurive te tatimpaguesit debitor, deri ne momentin qe detyrimi tatimor i papaguar te jete
arketuar.Meqenese zyra jone nuk disponon te dhena mbi pasurite e luajtshem dhe te
paluajtshem te debitorit, i kerkohet institucioneve perkatese te regjistrimit , qe brenda nje
afati kohore prej 5 diteve pune te beje identifikimin e ketyre pasurive, dhe te beje
vendosjen e tyre me barre hipotekore dhe siguruese ne favor te Komunes Qender
Mallakster, deri ne momentin qe detyrimi tatimorei papaguar prej tatimpaguesit te jete
shlyer.Barra hipotekore dhe barra siguruese vendoset jo vetem mbi sendet e luajtshme dhe
te paluajtshme ne pronesi te tatimpaguesit, apo te personave te tjere te parashikuar ne nenin
99(Administratori dhe aksioneret), te Ligjit Nr.9920, dt.19.05.2008, “ Per Procedurat
Tatimore”por edhe mbi uzufruktet e ketyre sendeve, si dhe te drejta te tjera mbi to, te drejta
keto qe jane te lidhura me te ardhurat e tatimpaguesit.Gjithashtu te vendosen me barre
hipotekore dhe siguruese sendet e ardhshme te luajtshme dhe te paluajtshem te
tatimpaguesit apo te personave te tjere te parashikuar ne nenin 99 te ligjit “ Per Procedurat
Tatimore”.Per kete vendim njoftohet tatimpaguesi, c do person i trete, si dhe organet apo
institucionet te cilat kane regjistrime te pasurive te luajtshme apo te paluajtshme te
tatimpaguesit debitore.
Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
20/08/2013

Numri i ceshtjes: CN-173616-08-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: - Depozitimi i Urdhër Çbllokimit Nr. 5, datë: 14.08.2013; Nr.
264 Regj., datë: 14.08.2013, lëshuar nga Komuna Qender Mallakastër, Kryetari, me të cilin
është vendosur: 1. Ç’bllokimin e logarive ne lekë dhe valutë të shoqerisë “ARMO” Sha,
me NIPT J82916498D, vendosur me Urdhër Nr. 247/1 Regj., datë: 07.08.2013. 2.
Ç’fuqizimin e Vendimit Nr. 247 Regj., date: 07.08.2013, “Për marrjen e masave të sigurisë
për mbledhje me forcë të detyrimeve tatimore”. 3. Ç’fuqizimin e vendosjes së sekuestros
dhe barrës siguruese mbi pronat dhe aksionet e kësaj shoqërie. 4. Ç’fuqizimin e Urdhërit
Nr. 248 Regj., datë: 07.08.2013, “Për ndalimin e transferimit të shumave në lekë e valutë
jashtë territorit të Republikës së Shqiperisë”.
Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR

26/08/2013

Numri i ceshtjes: CN-177596-08-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i shkreses Nr.737 Regj.,datë 22.08.2013, lëshuar
nga Zyra e Tatim Taksave, ku është urdhëruar:"Vendosja e masës së sekuestros
konservative mbi kuotat/aksionet e subjektit ARMO sh.a me NIPT-J82916498D per te
siguruar ne kete menyre mbledhjen e detyrimit tatimor te papaguar nga ky person juridik si
dhe personave (administrator,aksioneri) qe sipas nenit 99 te ligjit “Per procedurat tatimore”
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jane te detyruar solidarisht ne pagimin e detyrimit tatimor".
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
18/09/2013

Numri i ceshtjes: CN-190964-09-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit te Asamblese se Pergjithshme te
Aksionareve te shoqerise “A.R.M.O” sha, date 05.09.2013 ku eshte vendosur:Ndryshimin
e nenit 4 te Statutit te shoqerise. Heqjen e adreses: Uzina e Perpunimit te Naftes- Fier si
seli te shoqerise dhe vendosja e selise ne adresen e re: Rruga Ibrahim Rugova, Kompleksi
Green Park, Kulla 1, Kati 3, Tirane.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Rruga Ibrahim Rugova, Kompleksi Green Park, Kulla 1, Kati 3;
eshte Hequr Adresa: "Fier;
FIER;
Fier;
;
FIER;
Perpunimit te Naftes- Fier;
"

TIRANE;
"
Uzina e

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
10/10/2013

Numri i ceshtjes: CN-216013-10-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i kerkeses date 09.10.2013, per zevendesimin e
vules se vjeter me ate te re.
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

14/10/2013

Numri i ceshtjes: CN-220090-10-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdherit Nr. Dosje 151/19, date 11.10.2013
leshuar nga Shoqeria Permbaruese Private “AB" sh.p.k., ku eshte urdheruar: "Heqjen e
mases se sekuestros konservative ne aktivet e shoqerise " A.R.M.O" sh.a me NIPT
J82916498D, si dhe ne kuota qe shoqeria " A.R.M.O" sh.a zoteron ne shoqeri te tjera te
regjistruara ne Regjistrin Tregtar".
Lista e Dokumenteve:
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08/11/2013

Numri i ceshtjes: CN-246560-11-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit date 14.10.2013, ku eshte vendosur:1)
lirimi nga detyra e anetares se Keshillit Mbikqyres zj.Erinda Ballanca dhe emerimin ne
kete detyre per nje afat tre vjeçar te zj.Valerie Strecker;2) lenien ne fuqi te selise
ekzistuese.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Valerie Strecker")
Nga data "14/10/2013"
Ne daten "14/10/2016"
eshte larguar anetari:
("Erinda Ballanca")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

12/11/2013

Numri i ceshtjes: CN-251140-11-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i shkreses Nr.732/1 Regj.,datë 08.11.2013, lëshuar
nga Bashkia Ballsh, Zyra e Tatim Taksave, ku është urdhëruar: " 1-Ç’bllokimin e llogarive
ne leke dhe valute te shoqerise “ARMO” sh.a me NIPT-J82916498D, vendosur me Urdher
Nr.732 Regj., date 22.08.2013. 2-Ç’fuqizimin e vendimit nr.733 regj., date 22.08.2013 ”
Per marrjen e masave te sigurise per mbledhje me force te detyrimeve tatimore.” 3Ç'fuqizimin e vendosjes se sekuestros dhe barres siguruese mbi pronat dhe aksionet e kesaj
shoqerie.4- Ç'fuqizimin e urdherit nr.734 regj., date 22.08.2013 “ Per ndalimin e
transferimit te shumave ne leke e valute jashte territorit te Republikes se Shqiperise.
Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR

06/12/2013

Numri i ceshtjes: CN-276056-12-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asambles se pergjithshme te
shoqerise, date: 02.12.2013, ne te cilin eshte vendosur: Shkarkimi i anetarit te Keshillit
Mbikqyres te shoqerise, Z.Ibrahim Hastopalli dhe emerimi ne vend te tij i Z.Engjell Agaçi.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Engjëll Agaçi")
Nga data "02/12/2013"
Ne daten "02/12/2016"
eshte larguar anetari:
("Ibrahim Hastopalli")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
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Dokumenti i autorizimit
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Vendim i asamblese se pergjithshme
07/01/2014

Numri i ceshtjes: CN-303788-01-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi I kerkeses se administratorit date 06.01.2014 ku
eshte kerkuar: Mbyllja e nje adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Berat;
KUÇOVE;
Kucove;
;
KUCOVE;
Berat, Kuçove, Lagjja Llukan Prifti, Qendra Shkencore Kimi Perpunimit Naftes Kuçove;
"
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

30/04/2014

Numri i ceshtjes: CN-441748-04-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit, date 08.04.2014, ku eshte vendosur: 1Ndryshimi i selise. 2-Largimi nga detyra si anetare e keshillit mbikeqyres, znj.Valerie
Strecker dhe emerimin e z.Ali Hajrasouliha, per nje periudhe 3-vjeçare.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga Papa Gjon Pali II, pallati nr 12, ABA Business Center, kati 8;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga
Ibrahim Rugova, Kompleksi Green Park, Kulla 1, Kati 3;
"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Ali Hajrasouliha")
Nga data "08/04/2014"
Ne daten "08/04/2017"
eshte larguar anetari:
("Valerie Strecker")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

15/05/2014

Numri i ceshtjes: CN-471022-05-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i urdhrit Nr.498-13 Regj., Nr.09256/4 Prot., Datë
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07.05.2014, lëshuar nga shoqëria "Shërbimi Përmbarimor ZIG" Sh.P.K., ku është
urdhëruar: Heqja e sekuestros konservative nga aktivet e shoqërisë debitore "A.R.M.O"
Sh.A me NIPT- J82916498D.
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
25/06/2014

Numri i ceshtjes: CN-523619-06-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit te asamblese se ortakeve date
23.06.2014, ku eshte vendosur pranimi i doreheqjes nga detyra te dy anetareve ekzistues te
Keshillit Mbikqyres Abe Halati dhe Laurence Storch dhe duke emeruar per nje periudhe
tre vjeçare anetaret e rinj z.Nazim Mustafayev dhe z.Yashar Guliyev.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Yashar Guliyev")
Nga data "23/06/2014"
Ne daten "23/06/2017"
eshte shtuar anetari:
("Nazim Mustafayev")
Nga data "23/06/2014"
Ne daten "23/06/2017"
eshte larguar anetari:
("Laurence Storch")
eshte larguar anetari:
("Abe Halati")
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)
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR

01/08/2014

Numri i ceshtjes: CN-586366-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i bilancit vjetor per vitin financiar 2013
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Dokumenti i autorizimit
Mandati i Pageses
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve

11/08/2014

Numri i ceshtjes: CN-598920-08-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i urdhrit nr.1564 prot. 701/1 dosje dt.04.08.2014,
lëshuar nga shoqëria përmbarimore "TDR Group", ku është urdhëruar: Vendosja e masës
së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga debitori shoqëria
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"A.R.M.O" me NUIS (NIPT)-J82916498D. Bllokim i shitjes së aksioneve dhe tjetërsimit
të aktivitetit.
Lista e Dokumenteve:
12/08/2014

Numri i ceshtjes: CN-601385-08-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit Nr.278 Regj, datë 29.07.2014, "Për
marrjen e masave të sigurisë për mbledhjen me forcë të detyrimit tatimor", lëshuar nga
Zyra e Tatim Taksave, Komuna Qendër Mallakastër, ku është vendosur: Marrjen e masave
të sigurimit për ekzekutimin e detyrimit. Qëllimi i vendosjes së masave të sigurimit të
detyrimit tatimor është moshumbja e pasurisë apo tjetërsimi i saj tek të tretët , pa u paguar
më parë detyrimet tatimore. Masat e sigurimit të pasurisë vendosen nëpërmjet barrave
siguruese për pasurinë e lujatshme dhe hipotekës për pasuritë e paluajtshme të
tatimpaguesit si dhe të mos lejojë kryerjen e transaksioneve për transferimin e pasurive të
tatimpaguesit debitor deri në momentin që detyrimi tatimor i papaguar të jetë arkëtuar.
Lista e Dokumenteve:

21/08/2014

Numri i ceshtjes: CN-608014-08-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i urdhrit Nr.554-Regj, datë 12.08.2014, lëshuar nga
Shoqëria Përmbarimore “POWER AND JUSTICE”, ku ështe urdhëruar: Vendosja e
masës së sekuestros mbi aktivet e palës shoqëria “A.R.M.O” sh.a, me NIPT
J82916498D, në masën e detyrimit total prej 9,053,361 lekë plus tarifën e shërbimit
përmbarimor në masën prej 434,561 lekë. Aktivet e mësipërme do të qëndrojnë të
bllokuara deri në shlyerjen e plotë të detyrimit.
Lista e Dokumenteve:

01/09/2014

Numri i ceshtjes: CN-615252-08-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.501 Regj.,datë 12.08.2014, lëshuar
nga Shoqëria Permbarimore Gjyqesore Private "Power& Justice" sh.p.k., ku është
urdhëruar:"Vendosja e masës së sekuestros mbi aktivet e pales debitore shoqeria
"A.R.M.O" sh.a., me NUIS (NIPT)J82916498D ne masen e detyrimit prej 851,540 leke si
dhe tarifen e sherbimit permbarimor ne masen prej 59,736 leke. Aktivet e mësipërme do të
qëndrojnë të bllokuara deri në shlyerjen e plote e detyrimit".
Lista e Dokumenteve:

04/09/2014

Numri i ceshtjes: CN-623192-09-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr. 1764 Prot., Nr.720/1 Dosje, datë
02.09.2014, lëshuar nga Shoqëria “Përmbarimore Gjyqësore Private “T.D.R GROUP”
Sh.p.k, ku është urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros mbi llogaritë bankare, askionet
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e shoqërisë, asetet e saj te kapitalizuara e jot e kapitalizuara, pasurite e luajtshme, pasurite
e paluajtshme te debitorit, shoqëria “A.R.M.O” Sh.A me NUIS (NIPT) J82916498D.
Lista e Dokumenteve:
11/09/2014

Numri i ceshtjes: CN-628901-09-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrave Nr.138 Regj, datë 03.09.2014 dhe 102
Regj, datë 03.09.2014, "Për Vënien e sekuestros konservative mbi pasurinë e debitorit",
lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat Neritan Çuko, ku është urdhëruar: Vendosjen e
masës së sekuestros mbi pasurinë e luajtshme të shoqërisë "A.R.M.O" sha me NIPT
J82916498D, me administrator Z.Fation Veizaj, në vlerën e 100% të aksioneve të
shoqërisë të cilat janë aksionet e tashme dhe të ardhshme të shoqërisë "A.R.M.O" sha me
NIPT J82916498D, me administrator Z.Fation Veizaj duke përfshirë edhe aksionet në të
cilat shoqëria mund të bëhet aksionere. Pasuria e sipërcituar vendoset në sekuestro deri në
shlyerjen e plotë të detyrimit.
Lista e Dokumenteve:

25/09/2014

Numri i ceshtjes: CN-644865-09-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit dt.17.09.2014, ku u vendos: Pranimi i
dorëheqjes së administratorit z.Fation Veizaj dhe emërimi i z.Ervin Gjokutaj.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Ervin Gjokutaj")
"17/09/2014"
Ne daten "17/09/2017"
eshte larguar administratori:
("Fation Veizaj")

Nga data

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
17/10/2014

Numri i ceshtjes: CN-676174-10-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit datë 17.09.2014, të asamblesë së
përgjitshme të aksionarëve të shoqërisë, ku është vendosur: Miratimi i ndryshimeve të
propozuar të statutit në lidhje me kompetencat e Këshillit Mbikëqyrës të shoqërisë dhe
administratorit. Depozitimi i proçesverbalit të asamblesë së askionarëve të shoqërisë, datë
17.09.2014.Depozitimi i vendimit të Këshillit Mbikëqyrës të shoqërisë, datë 17.09.2014,
ku është vendosur: Emërimi i Z.Nazim Mustafayev, Kryetar të këshillit mbikëqyrës të
shoqërisë.
Koment ishte
("Depozitim vendimi mbi derdhjen e dividentit per pjesen qe i takon
shtetit ne shumen 129.109.743 leke ose 10% e dividendit deges se tatim taksave dhe
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1.161.987.691 leke ose 90 % e dividentiti METE-s.Depozitim i statutit te ri.")
u be
("Depozitim vendimi mbi derdhjen e dividentit per pjesen qe i takon shtetit ne
shumen 129.109.743 leke ose 10% e dividendit deges se tatim taksave dhe
1.161.987.691 leke ose 90 % e dividentiti METE-s.Depozitim i statutit te ri. Nazim
Mustafayev emerohet Kryetari I Keshillit Mbikqyres.Kompetencat e Keshillit
Mbikqyres te parashikuara nga pika 2 deri ne piken 5 ne Nenin 20 te Statutit te
Shoqerise I besohen Kryetarit te Keshillit Mbikqyres")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Ervin Gjokutaj")
,
Competence ishte
("")
u be
("Te lidhin marreveshje tregtare
per nje vlere totale jo me te larte se 100.000 (njeqind mije )Euro")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Vendim i asamblese se pergjithshme
20/10/2014

Numri i ceshtjes: CN-678508-10-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Vendimit nr.278/2 regj. dt.14.10.2014, të
Komunës Qendër Mallakastër, ku është vendosur: Pezullimi i të gjiha masave shtrënguese
barre hipotekore dhe siguruese që janë vendosur ndaj pasurisë së Shoqërisë "ARMO"
Sh.A. me NUIS (NIPT)-J82916498D, për aq kohë sa është në fuqi marrëveshja për
likuijdimin me këste të detyrimit tatimor.
Lista e Dokumenteve:

21/01/2015

Numri i ceshtjes: CN-811562-01-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të Asamblesë së Përgjithshme të
shoqërisë, datë 18.12.2014, ku është vendosur: Ndryshimin e anëtarit të Këshillit
Mbiqkyrës duke u larguar Z.Ëngjëll Agaçi dhe duke u emëruar Z.Klodian Mene.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Klodian Mene")
Nga data "18/12/2014"
Ne daten "18/12/2017"
eshte larguar anetari:
("Engjëll Agaçi")
Lista e Dokumenteve:
Njoftim nderprerjeje aktiviteti (formular ose vendim gjykate i shpallur i humbur)
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
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paguar)
Dokumenti i autorizimit
30/01/2015

Numri i ceshtjes: CN-841782-01-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Dorezim i bilancit te vitit 2012
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

05/02/2015

Numri i ceshtjes: CN-850578-02-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kërkesës Nr.501 Regj., datë 29.01.2015, lëshuar
nga Shoqëria Përmbarimore “Power & Justice ”sh.p.k ku është kërkuar: Heqja e
sekuestros konservative të vendosur në zbatim të shkresës Nr.501-Regj., datë 12.08.2014,
në subjektin “ARMO”sha, me Nuis (Nipt) J82916498D mbi aktivet e palës debitore.
Lista e Dokumenteve:

02/03/2015

Numri i ceshtjes: CN-899398-02-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit, datë 26.02.2015 të Këshillit
Mbikqyrës, ku është vendosur: Pranimi i dorëheqjes së administratorit z. Ervin Gjokutaj
dhe emërimi i z. Cristophe François Bernard Darbord si administrator i shoqërisë, për një
afat tre vjeçar. Saktësim i Kodit ekonomik (NVE).
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Cristophe,François,Bernard Darbord")
Nga data "26/02/2015"
Ne daten "26/02/2018"
eshte larguar administratori:
("Ervin Gjokutaj")
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

05/03/2015

Numri i ceshtjes: CN-910441-03-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i shkreses Nr.234/4 Prot., datë 27.02.2015, lëshuar
nga Zyra e Permbaruesit Gjyqesor Helidon Xhindi,ku është urdhëruar:"Vendosja e masës
së sekuestros konservative mbi aktivet e pales debitore shoqeria "A.R.M.O" sh.a. me
NIPT-J82916498D. Aktivet e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një
urdhëresë të dytë".
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Lista e Dokumenteve:
06/04/2015

Numri i ceshtjes: CN-949011-03-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Kerkeses Nr.2396 Prot., date 17.3.2015, ku eshte
kerkuar hapja dhe mbyllja e adresave dytesore. Ndryshimi i numrit te kontaktit.
Telefon ishte
("")
u be
("44540100")
Telefon 1 ishte
("04348670")
u be
("")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Fier;
MALLAKASTER;
Ballsh;
;
BALLSH;
TEC-i i Ballsh-it, Rruga "Mehmet Shehu", Zona Kadastrale 1090 Z.V.R.P.P
Mallakaster, Ballsh;
"
eshte Shtuar Adresa: "Fier;
FIER;
Fier;
;
FIER;
Dega e
Shperndarjes se Karburanteve Fier+Ish Zyrat e ARMO+Ofiçina ARMO, Lagjja 1
Maji, Rruga Naftetari, prane Komisariatit te Policise Fier, Zona Kadastrale 8531
Z.V.R.P.P Fier;
"
eshte Shtuar Adresa: "Fier;
MALLAKASTER;
Ballsh;
;
BALLSH;
Kombinati i Perpunimit te Thelle te Naftes, Rruga "Mehmet Shehu", Zona
Kadastrale 1090 Z.V.R.P.P Mallakaster, Ballsh;
"
eshte Shtuar Adresa: "Vlore;
VLORE;
Vlore;
;
VLORE;
Impianti i Bitumit Vlore, Rruga 1 Maji, Rruga "Irakli Pylli", prane Portit Vlore;
"
eshte Shtuar Adresa: "Fier;
FIER;
;
Qender - FIER;
Drize;
Qender-Drize, Fier, Uzina e Perpunimit te Naftes Fier, Ish Kompleksi Industrial Fier,
Zona Kadastrale 1557, Z.V.R.P.P, Fier;
"
eshte Shtuar Adresa: "Durres;
DURRES;
Durres;
;
DURRES;
Dega e Shperndarjes se Karburanteve Durres, Lagjja 14 Shkozet - Durres, Zona
Kadastrale 8516 Z.V.R.P.P Durres;
"
eshte Shtuar Adresa: "Shkoder;
SHKODER;
;
Rrethina;
GOLEM;
Dega e Shperndarjes se Karburanteve Shkoder, Stom Golem, Rruga e Postribes,
ngjtur me Komuna Rrethina, Zona Kadastrale 1790, Z.V.R.P.P Shkoder;
"
eshte Shtuar Adresa: "Elbasan;
LIBRAZHD;
Prrenjas;
;
PRRENJAS;
Impianti i Bitumit Prrenjas, Rruga Nacionale Prrenjas - Pogradec,
Peshorja, prane Karburant IT OIL;
"
eshte Shtuar Adresa: "Vlore;
VLORE;
Vlore;
;
VLORE;
Filiali
Import - Eksport dhe Tregtimit te Karburanteve, Lagjja 11 Janari, (Pusi i Mezinit),
Rruga Jorgji Ceko, Zona Kadastrale 8605 Z.V.R.P.P Vlore;
"
eshte Hequr Adresa: "Fier;
MALLAKASTER;
Ballsh;
;
BALLSH;
Fier, Ballsh,Teci i Ballsh-it;
"
eshte Hequr Adresa: "Elbasan;
LIBRAZHD;
;
RRAJCE;
RRAJCE;
Elbasan, Rrajce - Fushe, Librazhd, Impianti i Bitumit - Prrenjas;
"
eshte Hequr Adresa: "Vlore;
VLORE;
Vlore;
;
VLORE;
Filiali
Import - Eksport dhe Tregtimit te Karburanteve - Vlore;
"
eshte Hequr Adresa: "Fier;
FIER;
Fier;
;
FIER;
Uzina e
Perpunimit te Naftes - Fier;
"
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eshte Hequr Adresa: "Fier;
MALLAKASTER;
Ballsh;
;
BALLSH;
Fier, Ballsh, Kombinati i Perpunimit te Thelle te Naftes Ballsh;
"
eshte Hequr Adresa: "Vlore;
VLORE;
Vlore;
;
VLORE;
Impianti i
Bitumit Vlore, Rruga 1 Maj - Vlore;
"
eshte Hequr Adresa: "Shkoder;
SHKODER;
Shkoder;
;
SHKODER;
Dega e Shperndarjes se Karburanteve Shkoder - Golem;
"
eshte Hequr Adresa: "Fier;
FIER;
Fier;
;
FIER;
Fier, Lagjja 1
Maj, Dega e Shperndarjes se Karburanteve Fier+Ish Zyrat e ARMO+Ofiçina ARMO;
"
eshte Hequr Adresa: "Durres;
DURRES;
Durres;
;
DURRES;
Dega e Shperndarjes se Karburanteve, Lagjja 14 Shkozet - Durres;
"
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
20/04/2015

Numri i ceshtjes: CN-012747-04-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.2678 Prot., datë 02.04.2015, lëshuar
nga Zyra permbarimore Tirane ku është urdhëruar:"Qendra Kombetare e Regjistrimit te
vendose masën e sekuestros konservative mbi kapitalin e subjektit juridik te debitorit
A.R.M.O, me Nipt-J82916498D, i cili ushtron aktivitet privat.
Lista e Dokumenteve:

22/04/2015

Numri i ceshtjes: CN-017436-04-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.2099 Prot., Nr. Dosje 40, datë
18.03.2015, lëshuar nga Shoqëria Përmbaruese Private “E.P.S.A.” sh.p.k., ku është
urdhëruar: Qendra Kombëtare e Regjistrimit Tiranë të kryejë veprimet për bllokimin e
kuotave/ aksioneve dhe e të drejtave që rrjedhin nga zotërimi i kuotave për debitorin
shoqëria “ARMO” sh.a., me NIPT-J82916498D, deri në një urdhër të dytë nga
përmbaruesi gjyqësor.
Lista e Dokumenteve:

28/05/2015

Numri i ceshtjes: CN-069497-05-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit te asamblese se aksionareve date
12.05.2015, ku eshte vendosur pranimi i doreheqjes te anetarit te Keshillit Mbikqyres
z.Nazim Mustafayev dhe emerimi ne kete detyre te z.Jeton Ibraj.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Jeton Ibraj")
Nga data "12/05/2015"
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Ne daten "12/05/2018"
eshte larguar anetari:

("Nazim Mustafayev")

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
23/06/2015

Numri i ceshtjes: CN-109964-06-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim bilanci viti 2011
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël

02/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-117767-06-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit, Nr.4196/3, datë 24.06.2015, "Për Vënien
e Sekuestros Konservative", lëshuar nga Shoqëria Përmabrimore "Hoti Bailiff Service", ku
është urdhëruar: Vënien e masës së sekuestros konservative me qëllim pengimin e
ndryshimit të statusit, shitjen ose tjetërsimin e aksioneve/kuotave dhe të drejtat që rrjedhin
nga zotërimi i tyre, e palës debitore, "A.R.M.O", sha me NIPT J82916498D, me qëllim
ekzekutimin e "Urdhërit të Ekzekutimit" Nr.4153/U, datë 24.06.2015 të Gjykatës së Rrethit
Gjyqësor Tiranë.
Lista e Dokumenteve:

07/08/2015

Numri i ceshtjes: CN-196547-08-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr. 1315/7 - 949 - 15 Prot. date
04.08.2015, leshuar nga shoqeria "Kodra Bailiff Service" sh.p.k, protokolluar nga QKR
me Nr. 7178 Prot. date 05.08.2015, per vendojen e mases se sekuestros konservative mbi
aktivin e debitorit ARMO sh.a, me NUIS (NIPT) - J82916498D. Ky aktiv te qendroje i
bllokuar deri ne nje urdher te dyte.
Lista e Dokumenteve:

24/08/2015

Numri i ceshtjes: CN-211282-08-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr. 4196/5 Prot. date 17.08.2015, leshuar
nga shoqeria permbarimore private Hoti Bailiff Service, per vendosjen e mases se
sekuestros konservative mbi aksionet e pales debitore A.R.M.O sh.a me NUIS (NIPT)
J82916498D, me qellim pengimin e ndryshimit te statusit dhe shitjen e kuotave te
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shoqerise debitore, per arsye se debitori i shmanget shlyerjes se detyrimit.
Lista e Dokumenteve:
08/09/2015

Numri i ceshtjes: CN-244660-09-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdherit, Nr.366/5 Prot, datë : 28.08.2015,
protokolluar nga QKR, me Nr. 7754, date: 01.09.2015, lëshuar nga zyra permbarimore “
Sherbimi Permbarimore AB ”, ku eshte urdheruar: Vendosja e mases se sekuestros
konservative ne aksionet e shoqerise “ Armo”sha, me NUIS J 82916498D, me qellim
shlyerjen e detyrimit qe ka kundrejt pales debitore shoqeria”Sicred” sha, me NUIS
K42201801Q.
Lista e Dokumenteve:

16/10/2015

Numri i ceshtjes: CN-360038-10-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i urdhrit Nr.41331 Prot, Nr.331 Dosja, datë
13.10.2015, lëshuar nga Zyra Përmbarimore Private “ARB” sh.p.k, drejtuar QKR, ku
ështe urdhëruar: Vendosjen e menjëhershme të masës së sekuestros konservative në kuotat
e shoqërisë “A.R.M.O“ sh.p.k, me NIPT J82916498D me përfaqësues ligjor
z.Cristophe,François,Bernard Darbord dhe moskryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të
ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar dhe vendosjen e masës së sekuestros konservative në
të tjera aksione/kuota të cilat zotërohen nga pala debitore shoqëria “A.R.M.O “ sh.p.k, me
NIPT J82916498D, në shoqëritë e tjera të regjistruara pranë regjistrit tregtar.
Lista e Dokumenteve:

02/11/2015

Numri i ceshtjes: CN-386101-10-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i urdhrave Nr.4/333 Prot., Nr.333 Dosje date
13.10.2015 "Per Venien e Sekuestros Konservative", protokolluar nga QKR me, Nr.9058
Prot., date 14.10.2015, dhe Nr.5/332 Prot., Nr.332 Dosje date 13.10.2015, protokolluar nga
QKR me, Nr.9057 Prot., date 14.10.2015, leshuar nga shoqeria permbarimore gjyqesore
private “ARB”shpk, drejtuar QKR, ku eshte urdheruar: Vendosjen e menjehershme te
mases se sekuestros konservative ne aksionet e shoqerise “A.R.M.O” sha me NIPTJ82916498D, me perfaqesues ligjor Z.Cristophe, François, Bernard Darbord dhe mos
kryerjen e asnje veprimi tjeter I cili mund te ndryshoje te dhenat e regjistrit tregtar.
Lista e Dokumenteve:

18/11/2015

Numri i ceshtjes: CN-420004-11-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr.2714 Prot., Nr.1038/1 Dosje, datë
13.11.2015, protokolluar nga QKR me Nr.10336 Prot., date 16.11.2015, lëshuar nga
Shoqëria Përmbarimore “TDR GROUP”shpk , ku është urdhëruar: Vendosjen e masës së
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sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga debitori, subjekti “ARMO”
shpk, me Nuis (Nipt) J82916498D.
Lista e Dokumenteve:
19/11/2015

Numri i ceshtjes: CN-422618-11-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr. 3707, Nr.15461 Prot., datë
16.11.2015, protokolluar nga QKR me Nr.10384 Prot., date 17.11.2015, lëshuar nga
Shoqëria Përmbarimore “Strati Bailiff’s Service”shpk , ku është urdhëruar: Vendosjen e
masës së sekuestros konservative mbi aktivet që palët debitore zotërojnë në shoqërinë,
“A.R.M.O” sha me Nuis (Nipt) J82916498D, me administrator Cristophe, François,
Berndar Darbord, për ekzekutimin e Urdhërit të Ekzekutimit Nr.1351 Vendimi, date
21.11.2014 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier. Aktivet dhe kuotat do të qëndrojnë të
sekuestruara deri në një urdhër të dytë.
Lista e Dokumenteve:

20/11/2015

Numri i ceshtjes: CN-424940-11-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr. 10015 Prot., Nr. Dosje 201, datë
17.11.2015, protokolluar nga QKR me Nr.10428 Prot., date 18.11.2015, lëshuar nga
Shoqëria Përmbarimore “E.P.S.A” sh.p.k , ku është urdhëruar: Vendosjen e masës së
sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet dhe te drejtat qe rrjedhin nga zotërimi i
kuotave për debitorët, shoqeria “A.R.M.O”, sha me Nuis (Nipt) J82916498D.
Lista e Dokumenteve:

18/12/2015

Numri i ceshtjes: CN-456461-12-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhërit Nr.124 Regj., Nr.1038 Prot., datë
07.12.2015, lëshuar nga Shoqëria Përmbaruese Gjyqesore Private “PRAXIS” sh.p.k, ku
është urdhëruar: Vendosja e sekuestros konservative mbi kuotat e debitorit shoqëria
“A.R.M.O.” Sh.a, pajisur me NUIS (NIPT) - J82916498D, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin
nga zotërimi i këtyre kuotave duke ndaluar tjetërsimin ose disponimin e tyre si dhe
ushtrimin e të drejtave që rrjedhin nga këto kuota.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

18/12/2015

Numri i ceshtjes: CN-465377-12-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i urdhrit Nr.10606 Prot., datë 14.12.2015, lëshuar
nga Shoqëria Përmbarimore "E.P.S.A" shpk, protokolluar nga QKR, me Nr. 11339 Prot.,
datë 15.12.2015, ku është urdhëruar: Bllokimi i kuotave/aksioneve dhe e të drejtave që
rrjedhin nga zotërimi i kuotave për debitorin: Shoqëria “A.R.M.O.” sh.a., me NUIS(NIPT)
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– J82916498D, me përfaqësues ligjor Z. Artan Meqemeja, deri në një urdhër të dytë nga
Përmabaruesi gjyqësor.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik
07/01/2016

Numri i ceshtjes: CN-488495-01-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrave Nr. 5/342 Prot., Nr. Dosje 342, datë
29.12.2015, protokolluar nga QKR me Nr.46 Prot., date 05.01.2016,Nr. 5/341 Prot., Nr.
Dosje 341, datë 29.12.2015, protokolluar nga QKR me Nr.46 Prot., date 05.01.2016,
lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “ARB” shpk, ku është urdhëruar: Vendosjen e masë së
sekuestros konservative ne aksionet e shoqërisë, “A.R.M.O” sha, me Nuis (Nipt)
J82916498D, me perfaqesues ligjor Z. Cristophe, François, Bernard Darbord dhe
moskryerjen e asnje veprimi tjetër i cili mund te ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

14/01/2016

Numri i ceshtjes: CN-502171-01-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr. 53 Prot. date 11.01.2016, leshuar nga
shoqeria permbarimore "ZIKE" sh.p.k, protokolluar nga QKR me Nr. 290 Prot. date
12.01.2016, per vendosjen e mases se sekuestros konservative ne kuotat e shoqerise
tregtare "ARMO" sh.a me NUIS (NIPT) J82916498D si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga
zoterimi i ketyre kuotave duke ndaluar tjetersimin dhe / ose disponimin e tyre si dhe
moskryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat e regjistrit tregtar.
Dokumentacioni do te qendroje i bllokuar deri ne nje udher te dyte.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

10/02/2016

Numri i ceshtjes: CN-547106-02-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit, Nr.380 Regj., datë 05.02.2016, lëshuar
nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat “ Neritan Çuko”, protokolluar nga QKR me Nr. 1267
Prot., datë 08.02.2016, ku është urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros mbi pasurinë e
luajtshme të shoqërisë “A.R.M.O.”sha, me NUIS(NIPT) J82916498D, me administrator
Cristophe, François, Bernard Darbord, në vlerën 100% të aksioneve të shoqërisë, të cilat
janë aksionet e tashme dhe të ardhshme të shoqërisë “A.R.M.O.”sha, me NUIS(NIPT)
J82916498D, me administrator Cristophe, François, Bernard Darbord, duke përfshirë edhe
aksione të cilat shoqëria mund të bëhet aksionare. – Pasuria e sipërcituar vendoset në
sekuestro deri në shlyerjen e plotë të detyrimit.
Lista e Dokumenteve:
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Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik
19/02/2016

Numri i ceshtjes: CN-559768-02-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdherave, Nr. 511-335 Prot, datë : 15.02.2016,
Nr. 507-490 Prot, date: 15.02.2016 Prot, protokolluar nga QKR, me Nr. 1579 Prot, date:
16.02.2016,Nr. 1582, date: 16.02.2016, lëshuar nga shoqeria permbarimore “ PRESTIGE
BAILIFF SERVICES ”shpk, ku eshte urdheruar: Vendosja e mases se sekuestros
konservative ne aksionet/kuotat qe zoteron pala debitore shoqeria “ ARMO”sha, me NUIS
J82916498D, me administrator Cristophe, Francois, Bernard Darbord.Dokumentacioni do
te qendroje i bllokuar deri ne nje urdher te dyte.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

23/02/2016

Numri i ceshtjes: CN-566021-02-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i njoftimit per vendosjen e Barres Siguruese mbi
Titujt e Pronesise, Nr.1078 .Prot.Date: 16.02.2016, leshuar nga Bashkia Vlore, ku eshte
urdheruar: Vendosja e Barres Siguruese mbi Titujt e Pronesise ndaj subjektit A.R.M.O.
me NIPT J82916498D me qellim moskryerjen e asnje veprimi tjetersimi ndaj ketyre
titujve.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

01/03/2016

Numri i ceshtjes: CN-576575-02-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr. 1340 Prot, Nr.740 Dosje, datë
25.02.2016, lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Privat Julian Ahmeti, pranë Shoqërisë së
Përmbarimit Privat “ E.P.S.A ” sh.p.k., ku është urdhëruar: Bllokimin e kuotave
/aksioneve dhe e të drejtave që rrjedhin nga zotërimi I kuotave për debitorët në Shoqërinë
“Armo” SHA, përfaqësuar nga Z. Ervin Gjokutaj , me NIPT J82916498D.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

02/03/2016

Numri i ceshtjes: CN-576583-02-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.1339 Prot, Nr.332 Dosje, datë
25.02.2016, lëshuar nga Përmbaruesi Privat “ E.P.S.A ” , ku është urdhëruar: Bllokimi i
kuotave /aksioneve dhe e të drejtave që rrjedhin nga zotërimi i kuotave për debitorët në
Shoqërinë “Armo” sh.a , me NIPT J82916498D. Këto aktive do të qëndrojnë të bllokuara
deri në një urdhër të dytë.
Lista e Dokumenteve:
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Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik
03/03/2016

Numri i ceshtjes: CN-581317-03-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i urdhrit Nr.454 Prot, Nr.1110/1 Dosje, datë
29.02.2016, lëshuar nga Zyra Përmbarimore Private “TDR Group", drejtuar QKR, ku ështe
urdhëruar: Vendosjen e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e
zotëruara nga debitori shoqëria “ A.R.M.O”, sh.a, me NIPT J82916498D.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

18/03/2016

Numri i ceshtjes: CN-604392-03-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdherit, Nr. 1878 Prot, Nr. 364 Dosje datë :
15.03.2016, protokolluar nga QKR, me Nr.2642 Prot, date: 16.03.2016, lëshuar nga
shoqeria permbarimore “ EPSA ”, ku eshte urdheruar: Bllokimi i kuotave/aksioneve dhe te
drejtave qe rrjedhin nga zoterimi i kuotave per debitorin shoqeria “ Armo”sha, me NUIS
J82916498D, deri ne nje urdher te dyte.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

23/03/2016

Numri i ceshtjes: CN-605912-03-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdherit, Nr. 205 Regj, datë : 07.03.2016,
protokolluar nga QKR, me Nr. 2672 Prot, date: 17.03.2016, lëshuar nga studio
permbarimore “Neritan Çuko ”,shpk ku eshte urdheruar: Vendosja e mases se sekuestros
mbi pasurine e luajtshme te shoqerise “ A.R.M.O”, me NUIS J82916498D, ne vleren prej
100% te aksioneve te shoqerise, duke perfshire dhe aksionet ne te cilat shoqeria mund te
behet aksionere.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

24/03/2016

Numri i ceshtjes: CN-610828-03-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhrit Nr.234/16 Prot., date 18.03.2016
protokolluar nga Qkr me Nr.2790 Prot., date 21.03.2016, leshuar nga Permbarues Gjyqesor
Helidon Xhindi, ku eshte urdheruar: "Vendosja e mases se sekuestros konservative mbi
kuotat e kapitalit te subjektit te meposhtem shoqerise "A.R.M.O" sh.a me NiptJ82916498D.Kuotat e mesiperme do te qendrojne te sekuestruara deri ne nje urdherese te
dyte".
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik
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29/03/2016

Numri i ceshtjes: CN-613213-03-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdherit Nr.370 Prot, Nr.73 Dosje, datë
21.03.2016, lëshuar nga Shoqëria Përmbaruese Private “TRIS” sh.p.k, ku është urdhëruar:
“Bllokimi i kuotave/aksioneve dhe te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave per
debitoret, shoqëria “ A.R.M.O”, sh.a, me NIPT J82916498D deri ne nje urdher te dyte nga
permbaruesi gjyqesor.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

31/03/2016

Numri i ceshtjes: CN-619266-03-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i urdhrit Nr.672 Prot, Nr.1123/1 Dosje, datë
18.03.2016, protokolluar nga QKR me Nr.2797 Prot., date 21.03.2016,lëshuar nga Zyra
Përmbarimore Private “TDR Group", drejtuar QKR, ku ështe urdhëruar: Vendosjen e
masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga shoqëria “
A.R.M.O”, sh.a, me NIPT- J82916498D.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

07/04/2016

Numri i ceshtjes: CN-632124-04-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i urdhrit Nr.721Prot, Nr.1125/1 Dosje, datë
18.03.2016, protokolluar nga QKR me Nr.2797 Prot., date 29.03.2016,lëshuar nga Zyra
Përmbarimore Private “TDR Group", drejtuar QKR, ku ështe urdhëruar: Vendosjen e
masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga debitori, shoqëria
“ A.R.M.O”, sh.a, me NIPT- J82916498D.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

12/04/2016

Numri i ceshtjes: CN-643152-04-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr. 6142 Prot. date 08.04.2016, leshuar
nga shoqeria permbarimore "Strati Bailiff's Service" sh.p.k, per vendosjen e mases se
sekuestros konservative mbi aktivet e pales debitore, shoqeria "A.R.M.O" sh.a, me NUIS
(NIPT) J82916498D, per ekzekutimin e Urdherit te Ekzekutimit Nr. 1040 Akti, date
02.06.2015 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Fier. Keto aktive te qendrojne te bllokuara deri
ne nje urdher te dyte.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik
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28/06/2016

Numri i ceshtjes: CN-774378-06-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.2694 Prot ,datë 22.06.2016, lëshuar
nga Shoqëria Përmbarimore "AEF BAILIFF SERVICE" sh.p.k., protokolluar nga QKB me
Nr.3379 Prot., datë 24.06.2016, ku është urdhëruar: Vendosjen e masës së sekuestros ne
kuotat e Shoqerise "A.R.M.O " sh.a., me NIPT-J82916498D me administrator
Cristophe,François,Bernard Darbord si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i kertyre
kuotave duke ndaluar tjetersimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe moskryerjen e asnje
veprimi i cili mund te ndryshoje te dhenat ne regjistrin tregtar.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

20/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-826950-07-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i urdhrit Nr.312 Prot, Nr.19 Regj, datë 07.07.2016,
protokolluar nga QKB me Nr.4246 Prot, datë 15.07.2016, lëshuar nga Përmbarues
Gjyqësor Privat “Neritan Çuko", drejtuar QKB, ku ështe urdhëruar: Vendosja e masës së
sekuestros mbi pasurinë e luajtshme të shoqërisë “A.R.M.O.” sh.a me NIPT J82916498D,
me administrator z.Cristophe,François dhe z.Bernard Darbord, në vlerën prej 100 % të
aksioneve të shoqërisë të cilat kanë aksione e tashme dhe të ardhshme të shoqërisë
“A.R.M.O.”sh.a me NIPT J82916498D duke përfshirë edhe aksionet në të cilat shoqëria
mund të bëhët aksionere. Pasuria e sipërcituar të vendoset në sekuestro deri në shlyerjen e
plotë të detyrimit.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

26/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-832847-07-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhrit Nr.1860-1878 Regj. Nr.1448 Prot., date
18.07.2016 protokolluar nga QKB me Nr.4426 Prot., date 19.07.2016, leshuar nga
Shoqeria Permbarimore "Bailiff Services Albania" sh.p.k., ku eshte urdheruar: "Vendosja
e mases se sekuestros konservative ne kuotat/ aksionet e pales debitore shoqeria
"A.R.M.O." sh.a me Nipt-J82916498D 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, cili mund te ndryshoje te dhenat ne regjsitrin tregtar. Dokumentacioni do te
qendroje i bllokuar deri ne nje urdher te dyte nga shoqeria permbarimore "Bailiff Services
Albania" sh.p.k.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

05/08/2016

Numri i ceshtjes: CN-865970-08-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i urdhrit Nr.303 Regj, datë 11.07.2016, protokolluar
nga QKB me Nr.4245 Prot, datë 15.07.2016, dhe depozitim i urdhrit Nr.346 Regj, datë
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13.07.2016, protokolluar nga QKB me Nr.4393 Prot, datë 19.07.2016 lëshuar nga
Përmbarues Gjyqësor Privat “Neritan Çuko", drejtuar QKB, ku ështe urdhëruar:
Vendosja e masës së sekuestros mbi pasurinë e luajtshme të shoqërisë “A.R.M.O.” sh.a me
NIPT J82916498D, me administrator z.Cristophe,François dhe z.Bernard Darbord, në
vlerën prej 100 % të aksioneve të shoqërisë, të cilat janë aksionet e tashme dhe të
ardhshme të shoqërisë “A.R.M.O.”sh.a me NIPT J82916498D duke përfshirë edhe
aksionet në të cilat shoqëria mund të bëhet aksionere. Pasuria e sipërcituar të vendoset në
sekuestro deri në shlyerjen e plotë të detyrimit.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik
17/08/2016

Numri i ceshtjes: CN-885097-08-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim te pasqyrave financiare te vitit 2009

18/08/2016

Numri i ceshtjes: CN-887821-08-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim te pasqyrave financiare te vitit 2009.

27/09/2016

Numri i ceshtjes: CN-949570-09-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit, Nr. 1795/9-0816-16 Prot , datë :
23.09.2016, protokolluar nga QKB, me Nr. 7538 Prot, date: 23.09.2016, lëshuar nga
shoqeria permbarimore “Kodra Bailiff Service”shpk, ku eshte urdheruar: Vendosja e mases
se sekuestros konservative ne aksionet, kuotat e subjektit “ ARMO”, sha, me NUIS
J82916498D, me si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre aksioneve/kuotave,
duke ndaluar tjetersimin dhe ose disponimin e tyre si dhe moskryerjen e asnje veprimi
tjeter I cili mund te ndryshoje te dhenat e regjistrit.Dokumentacioni do te qendroje I
bllokuar deri ne nje urdher te dyte.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

12/10/2016

Numri i ceshtjes: CN-981597-10-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdherit Nr.2645 Prot, date 04.10.2016, lëshuar
nga permbarues TDR Group , protokolluar nga QKB me Nr.8212 Prot., datë 11.10.2016,
ku është urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aksionet e shoqerise
“ARMO” sha me NIPT-J82916498D.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik
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14/10/2016

Numri i ceshtjes: CN-984462-10-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhrit Nr.2645 Prot., date 04.10.2016
protokolluar nga QKB me Nr.8213 Prot., date10.10.2016, leshuar nga Shoqeria e
Permbarimit Privat "TDR GROUP" sh.p.k, ku eshte urdheruar: "Vendosja e mases se
sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga shoqeria "Armo" sh.a me
Nipt-J82916498D.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

14/10/2016

Numri i ceshtjes: CN-985565-10-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Dorezim bilancit 2008.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël

28/10/2016

Numri i ceshtjes: CN-010217-10-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Shkresës Nr.3953 Prot, datë 19.05.2016, "Njoftim
për vendosjen e Barrës Siguruese mbi Titujt e Pronësisë", lëshuar nga Bashkia Vlore, ku
është urdhëruar: Vendosja e Barrës Siguruese mbi Titujt e Pronësisë, në mënyrë që mos të
kryhen veprime tjetësimi ndaj tatimpaguesit "A.R.M.O", pajisur me NUIS (NIPT)
J82916498D.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

25/01/2017

Numri i ceshtjes: CN-127135-01-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhrit Nr.44 Prot., date 24.01.2017 protokolluar
nga QKB me Nr.1006 Prot., date 24.01.2017, leshuar nga Shoqeria e Permbarimit Privat
"Tris" sh.p.k, ku eshte urdheruar: "Heqja e bllokimit te kuotave/aksioneve dhe te drejtave
qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave per debitorin, shoqëria “ A.R.M.O”, sh.a, me
NIPT J82916498D.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

13/03/2017

Numri i ceshtjes: CN-189111-03-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhrit Nr. 311-520 Prot., date 09.02.2017
protokolluar nga QKB me Nr.2030 Prot., date10.02.2017, leshuar nga Shoqeria e
Permbarimit Privat "PRESTIGE BAILIFF SERVICES " sh.p.k, ku eshte urdheruar:
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"Vendosja e mases se sekuestros konservative ne aksionet/kuotat e zoteruara nga shoqeria
"Armo" sh.a me Nipt-J82916498D.Dokumentacioni do te qendroje i bllokuar deri ne nje
urdher te dyte nga permbaruesi.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik
15/03/2017

Numri i ceshtjes: CN-197272-03-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhrit Nr.2007 Prot.,Nr.09 Dosje., date
07.03.2017, leshuar nga Shoqeria e Permbarimit E.P.S.A, ku eshte urdheruar: Bllokimi i
kuotave/aksioneve dhe te drejtave qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave per debitorin,
shoqëria “ A.R.M.O”, sh.a, me NIPT J82916498D.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

Datë

:13/06/2017
__________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)
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