
FORMULARI I KËRKESËS  PRONËSORE - (DËSHMI E KËRKESË S)
(Neni 2.1.32 i LIGJIT PËR RIORGANIZIMIN E NDËRAMRRJEVE TË CAKTUARA DHE ASETET E TYRE)

Emri i NSH-së: Ref NSH AKP

Data e fillimit të riorganizimit : (vetëm stafi i A KP-së) Afati parashtrimit Ref e kërkesës

Të gjitha njoftimet/korrespodenca lidhur me këtë kë rkesë duhet të komunikohet si në vijim:

Emri: Emri i Bankës

Adresa:
  

Llogaria

SWIFT

Tel.:                             Mob: Adresa

Faks:                          e-mail:

valuta tjetër:  EURO €

Vlera e ankesës: Vlera e ankesës:

Interesi: Interesi:

LLOJI I KËRKESËS
Norma e shndërrimit ne 1  EURO € :

X

1,2 KËRKESAT E BAZUARA NË INTERESIN E PRONËSISË PËR ASETE SPECIFIKE 

Keni kujdes sepse vetëm një kuti e shenjuar me [X] për kërkesë mund të merret parasysh. Në rast se 
keni më shumë se një kërkesë për të parashtruar, at ëherë plotësojeni në formularë tjetër

Përshkruaj natyrën e interesit të pretenduar në aset të Ndërmarrjes si dhe, si dhe kur është parashtruar interesi i pretenduar. 
Bashkangjiti dokumentet e pronësisë, kontratat (qiraja, operimet e përbashkëta) etj, vlera e asetit specifik

R25A



1,8 KËRKESAT E BAZUARA NË INTERESIN E PRONËSISË NË KAPI TALIN E NDËRMARRJES 

PRONAR THEMELUESIT  PARTNERI

AKSIONAR PJESËMARRËS

DËSHMIT MBËSHTETËSE

DEKLARATA E SË VËRTETËS

Pozita:

Data:

Secili që me qëllim parashtron ose asiston dorëzimin e kërkesës falso do të përndjeket 

VEPRIMET/PROCEDURAT E MËPARSHME TË NDËRMARRA PËR RE ALIZIMIN E KËRKESËS/ANKESËS 

Nëpërmjet kësaj konfirmoj që informatat e ofroruara në këtë kërkesë, së bashku me dokumentet e bashkangjitura, paraqesin një kërkesë të 
vërtetë dhe të plotë ndaj NSH-së së përmendur  

Emri:

Nënshkrimi:

ÇFARËDO INFORMATE  TJETËR RELEVANTE NË LIDHJE ME KË RKESËN/ANKESËN QË KREDITORI I POHUAR DËSHIRON TË 
PARASHTROJ 

Lista e kopjeve të kopjeve të çfarëdo kontrate dhe dokumenteve tjera që mbështesin interesin e pretenduar. (Kopjet duhet të vërtetohen -
MOS- dërgo dokumente origjinale) 

Përshkruaj natyrën e interesit të pretenduar në ndërmarrje si dhe, si dhe kur është parshtruar interesi i pretenduar. Bashkëngjiti 
dokumentet e pronësisë, kontratatve (qirasë, operimeve të përbashkëta) etj. vlera e asetit specifik 

R25A


