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

L02010022D
10/08/2010

3. Emri i Subjektit

AL - POINT

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

03/08/2010

6. Kohëzgjatja

Nga: 03/08/2010
Tirane Dajt DAJT Rruga "Myslym Keta", Shish Tufine,
prane Polikninikes Shteterore.
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

100,00
Studio projektimi,Germim dhe transportim dheu,Transport
kombetar e nderkombetar mallrash e udhetaresh, ne rruge
detare, tokesore apo ajrore,Import, eksport e tregtim te
mallrave te ndryshem industrial apo ushqimore, artikujve te
mobilcrise, artikujve kozmetike etj,Import, eksport e tregtimi
i produkteve ushqimore, te fresketa apo te konservuara,
frutave e perimeve, si dhe produkteve te tjera,Import,
eksporti i produkteve te gatshme e gjysem te gatshme si dhe i
lendeve te para per to,Import, eksport e tregtimi me shumice
e pakice i konfeksioneve per meshkuj e femra te te gjitha
llojeve te veshjeve si dhe aksesoret qe lidhen me keto
konfeksione.Import, eksport e tregtimi me shumice e pakice i
artikujve prej druri, mobileri, makineri, pajisje si dhe pjese
kembimi te tyre,Import, eksport e tregtim me shumice e
pakice i pajisjeve industrial, elektrike, elektroshtepiake, etj,
Aleksandri Vasili
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10.1 Afati i emërimit
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
12. Ortakët

Nga: 23/06/2016

Deri: 23/06/2021

AleksandriVasili

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 100.000,00

12.2 Numri i pjesëve

100,00

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

100,00

Natyre:

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse
zotëron kuotën si përfaqësues)
13. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

14. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Tirane Dajt DAJT Tufine, prane Poliklinikes shteterore :
Objekt banimi dhe sherbimi 5 kate+papafingo+1 kate
nentoke Tirane Tirane TIRANE Godinë Banimi dhe
Shërbime 2,6 dhe 7 Kate me 2 dhe 3 Kate Parkim Nëntokë,
Rruga e Dibrës, Njësia Administrative Nr.4, Tiranë
Emri Tregtar: AL - POINT
E-Mail: alpointzyra@outlook.com
Telefon: 0672061461

15. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Akti i themelimit
Regjistrimi Fillestar: CN-429747-08-10

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
19/01/2011

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-491790-01-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit dt. 17.01.2011 per hapje adrese
sekondare.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Dajt;
Dajtit, Ndertim pallati ngjitur me Lokal Qesarake;
"

DAJT;

Rruga e
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Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Dokumenti i autorizimit
11/03/2011

Numri i ceshtjes: CN-520260-03-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses se administratorit date 11.03.2011 per
hapje adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Rruga 4 Deshmoret prane Shkolles "4 Deshmoret";
"

TIRANE;

Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Dokumenti i autorizimit
10/10/2011

Numri i ceshtjes: CN-604748-10-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 10.10.2011,per hapje te adreses
sekondare.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Dajt;
DAJT;
Komuna Dajt, Prane shkolles 9 Vjecare, Qesarak, objekt banimi 5 kateshe, Tirane;
"
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

14/11/2011

Numri i ceshtjes: CN-620343-11-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendmit date 14.11.2011,per hapje adrese
dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Dajt;
DAJT;
banimi dhe sherbimi 5 Kate+ 2 Kate nen toke, Prane Restorant Fresku;

Objekt
"
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Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
25/05/2012

Numri i ceshtjes: CN-786435-05-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit te ortakut te vetem date 24.05.2012 per
hapjen e adreses dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Dajt;
Shkoze,objekt banimi dhe sherbimi 4 kate+1 kate nentoke;

DAJT;
"

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
29/05/2012

Numri i ceshtjes: CN-791704-05-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit te ortakut te vetem date 29.05.2012 per
emerimin e ekspertit kontabel te autorizuar Dashnor Memishi me Nr.129 license, per
auditimin e pasqyrave financiare te vitit 2011.
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

04/02/2013

Numri i ceshtjes: CN-977940-01-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i kerkeses date 10.01.2013, per mbylljen e nje
adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
4 Deshmoret prane Shkolles "4 Deshmoret";
"

TIRANE;

Rruga

4

Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
30/12/2013

Numri i ceshtjes: CN-299035-12-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem te shoqerise, date:
30.12.2013, ne te cilin eshte vendosur: Mbyllja e nje adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Dajt;
DAJT;
Shkoze,objekt banimi dhe sherbimi 4 kate+1 kate nentoke;
"
Lista e Dokumenteve:
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

14/05/2014

Numri i ceshtjes: CN-467599-05-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kërkesës për vendosje barre sigurie mbi titujt e
pronësisë Nr. 25355/20 Prot., datë 24.04.2014, lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore
Tiranë ku është kërkuar : Të mos bëhen ndryshime në emër të subjektit AL - POINT
sh.p.k. pajisur me NUIS (NIPT)- L02010022D me administrator Z. Aleksandri Vasili.
Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR

28/05/2014

Numri i ceshtjes: CN-485391-05-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kërkesës për vendosje barre sigurie mbi titujt e
pronësisë Nr. 31314/30 Prot., datë 21.05.2014, lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore
Tiranë, ku është kërkuar: Të mos lejohet tjetersimi i titujve te pronesise perfshi edhe
shitblerje aksionesh, deri ne shlyerjen e detyrimeve tatimore nga ana e tatimpaguesit
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debitor, subjekti: " AL - POINT " sh.p.k, pajisur me NUIS (NIPT)- L02010022D, me
administrator Z. Aleksandri Vasili.
Lista e Dokumenteve:
19/06/2014

Numri i ceshtjes: CN-516160-06-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i urdhrit Nr.2059-479 Prot, datë 16.06.2014,
lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “Prestige Bailiff Services” sh.p.k, ku ështe urdhëruar:
Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aksionet/kuotat e debitorit shoqëria “ALPOINT” sh.p.k, me NIPT L02010022D, me përfaqësues ligjor Z.Aleksandri Vasili.
Dokumentacioni do të qëndrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë.
Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR

03/09/2014

Numri i ceshtjes: CN-621535-09-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare te vitit 2013
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël

24/10/2014

Numri i ceshtjes: CN-688423-10-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i urdhrit Nr.2962-479 Prot, datë , 21.10.2014,
lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “Prestige Bailiff Services” sh.p.k, ku ështe urdhëruar:
Heqja e masës së sekuestros konservative mbi aksionet/kuotat e debitorit shoqëria “AL POINT” me NIPT L02010022D, me përfaqësues ligjor Z. Aleksandri Vasili.
Lista e Dokumenteve:

02/02/2015

Numri i ceshtjes: CN-844599-02-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit vjetor 2012
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Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
31/03/2015

Numri i ceshtjes: CN-935697-03-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kërkesës për vendosje barre sigurie mbi titujt e
pronësisë Nr. 16502/1 Prot., date 27.02.2015 lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore
Tiranë ku është kërkuar : Të mos lejohet tjetërsimi i titujve të pronësisë përfshire edhe
shitblerje aksionesh të subjektit AL - POINT sh.p.k pajisur me NUIS-(NIPT)L02010022D deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore nga ana e tatimpaguesit debitor.
Lista e Dokumenteve:

14/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-150770-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit vjetore per vitin 2011.
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Raport Auditimi
Bilanci Kontabël

24/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-165821-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit vjetore per vitin 2014.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

24/06/2016

Numri i ceshtjes: CN-766052-06-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem, date 23.06.2016 ku
eshte vendosur : Riemerimin e administratorit te shoqerise Aleksandri Vasili.
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Aleksandri Vasili")
Nga Data ishte
("03/08/2010")
u be
("23/06/2016")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Aleksandri Vasili")
Kohëzgjatja ishte
("")
u be
("23/06/2021")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
27/06/2016

Numri i ceshtjes: CN-770497-06-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit Nr. 1 date 15.06.2016 per miratimin e
pasqyrave financiae per vitin 2015.
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

30/06/2016

Numri i ceshtjes: CN-773969-06-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhërit Nr.1229 Prot, datë 20.06.2016,
protokolluar nga QKB me Nr. 3261 Prot., date 23.06.2016 "Për Vënien e Sekuestros
Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore"BSA", drejtuar QKB, ku është
urdhëruar: Vendosja e masës sekuestro konservative ne kuotat/aktivet e pales debitore
Shoqeria "AL-POIN" Shpk me Nipt L02010022D.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

30/06/2016

Numri i ceshtjes: CN-785297-06-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
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,
,

23/02/2017

Numri i ceshtjes: CN-168289-02-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit te ortakut te vetem date 22.02.2017, ku
eshte vendosur hapja e nje adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Dajt;
DAJT;
Tufine,
prane Poliklinikes shteterore : Objekt banimi dhe sherbimi 5 kate+papafingo+1 kate
nentoke;
"
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

18/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-381606-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Pasqyrave Financiare 2016.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

01/08/2017

Numri i ceshtjes: CN-391906-07-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem date 21.07.2017 per
mbyllje te 3 adresave dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Dajt;
DAJT;
banimi dhe sherbimi 5 Kate+ 2 Kate nen toke, Prane Restorant Fresku;
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Dajt;
DAJT;
Dajt, Prane shkolles 9 Vjecare, Qesarak, objekt banimi 5 kateshe, Tirane;
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Dajt;
DAJT;
Dajtit, Ndertim pallati ngjitur me Lokal Qesarake;
"

Objekt
"
Komuna
"
Rruga e

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
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Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
04/08/2017

Numri i ceshtjes: CN-417104-08-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhërit Nr. 2769 Prot, datë 21.07.2017,
protokolluar nga QKB me Nr. 11967 Prot., date 24.07.2017 "Për Heqjen e Sekuestros
Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore"BSA", drejtuar QKB, ku është
urdhëruar: Heqja e sekuestro konservative mbi kuotat/aksionet e pales debitore Shoqeria
"AL-POIN" Shpk me Nipt L02010022D, vendosur me ane te shkreses Nr.1229 Prot, datë
20.06.2016.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

04/01/2018

Numri i ceshtjes: CN-613061-01-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.11538 Prot., date 22.12.2017, lëshuar
nga Zyra Permbarimore Tiranë, protokolluar nga QKB me Nr.17843 Prot., date
29.12.2017 , ku është urdhëruar: Vendosjen e sekuestros mbi kuotat dhe kapitalin e
subjektit, shoqeria “Al-POINT” shpk me NIPT L 02010022D, perfaqesues ligjor
Aleksandri Vasili
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

02/08/2018

Numri i ceshtjes: CN-896790-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Pasqyrave Financiare për Vitin Ushtrimor 2017
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

06/11/2018

Numri i ceshtjes: CN-996847-11-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.8775 Prot., date 28.06.2018, lëshuar
nga Zyra Permbarimore Tiranë, protokolluar nga QKB me Nr.17843 Prot., date
29.12.2017 , ku është urdhëruar: Heqjen e sekuestros konservative mbi kuotat e subjektit
debitor shoqeria “Al-POINT” shpk me NIPT L 02010022D, sipas shkreses nr.11538 Prot.,
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date 22.12.2017 te zyres permbarimore.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik
19/12/2018

Numri i ceshtjes: CN-040777-12-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr. 89541Prot datë 13.12.2018, te
Drejtorisë Rajonale Tatimore Tiranë, ku është urdhëruar: Lirimi nga barra siguruese mbi
titujt e pronesise per subjektin AL-POINT me Nipt L02010022D.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

10/01/2019

Numri i ceshtjes: CN-059058-01-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhrit nr. 405/4Dosje, datë 04.01.2019, lëshuar
nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat Euglent Osmanaj, protokolluar nga QKB me nr.
236Prot., date 08.01.2019, ku është urdhëruar QKB për : “ Sekuestrimin e aktiveve mbi
personin juridik Shoqëria “AL - POINT” sh.p.k me ortak dhe Përf. Të vetëm z. Aleksandri
Vasili me Nipt L02010022D, me adresë rruga Rruga "Myslym Keta", Shish Tufinë, Tiranë
deri në një urdhër të përmbaruesit gjyqësor”.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

30/05/2019

Numri i ceshtjes: CN-212443-05-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhërit Nr. 5426 Prot., datë 28.05.2019,
protokolluar nga QKB me Nr.7539 Prot., datë28.05.2019, lëshuar nga Përmbarues
Gjyqësor Privat “Ermir Godaj”, ku është urdhëruar: Vendosjen e masës së sekuestros
konservative, mbi 100% të kuotave që zotëron pala debitore Aleksandri Vasili në
shoqërinë “AL - POINT” sh.p.k., me NUIS (Nipt)– L02010022D, në mënyrë që të mos
kryhet asnjë veprim tjetërsimi apo disponimi.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

14/06/2019

Numri i ceshtjes: CN-225658-06-19
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Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdherit Nr.5599 Prot., datë 07.06.2019,
lëshuar nga Permbaruesi Gjyqesor Privat “ERMIR GODAJ”, ku është urdhëruar: Heqja e
masës së sekuestros konservative te vendosur mbi 1005 te kuotave qe zoteron debitori
Aleksandri Vasili ne shoqerine AL - POINT sh.p.k, me Nuis Nipt - L02010022D, te
urdheruar me shkresen Nr. 5426 Prot., datë 28.05.2019.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik
24/07/2019

Numri i ceshtjes: CN-255479-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave financiare te vitit 2018.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx
SHENIMET.pdf
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres.xlsx
VENDIMI ORTAKUT AL POINT 2018.pdf

15/07/2019

Numri i ceshtjes: CN-264308-07-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhrit nr. 405/20 Dosje, datë 10.07.2019,
lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat Euglent Osmanaj, ku është urdhëruar QKB për :
Per heqjen e sekuestros nga shoqëria “AL - POINT” sh.p.k me Nipt L02010022D.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

24/09/2019

Numri i ceshtjes: CN-339774-09-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr.1529 Prot., datë 11.09.2019, lëshuar
nga Shoqëria Permbarimore Justitia, ku është urdhëruar: Vendosja e menjehershme e
masës së sekuestros konservative në aktivitetet e pales debitore Aleksandri Vasil, shoqeria
“AL - POINT” sh.p.k, me NUIS (NIPT) - L02010022D.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik
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27/01/2020

Numri i ceshtjes: CN-458437-01-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr. 074/1 Prot. date 20.01.2020, leshuar
nga permbaruesi gjyqesor privat Najada R. Beqaraj, per vendosjen e mases se sekuestros
konservative ne aktivitetet e pales debitore z. Aleksanderi Vasili me NUIS (NIPT)
L0201002D, AL-POINT.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

07/10/2020

Numri i ceshtjes: CN-599538-10-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Bilanc 2019.
Lista e Dokumenteve:
1. Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx
vendimi al point 2020.pdf
shenimet.pdf
PASH 201900.xlsx

07/12/2020

Numri i ceshtjes: CN-628722-12-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te administratorit, date 07.12.2020 ku
eshte vendosur: Hapja e nje adrese dytesore.
E-Mail ishte
("")
u be
("alpointzyra@outlook.com")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Godinë Banimi dhe Shërbime 2,6 dhe 7 Kate me 2 dhe 3 Kate Parkim Nëntokë,
Rruga e Dibrës, Njësia Administrative Nr.4, Tiranë;
"
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)
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Datë: 24/12/2020

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