FORMULARI PËR PARASHTRIMIN E KËRKESËS PRONËSORE NË LIKUIDIM - (DËSHMIA E INTERESIT)

Emri i NSH-së :
Data e fillimit të likuidimit:
Emri dhe Mbiemri:

(vetëm për stafin e AKP-së)

Adresa e plotë:

Afati për parashtrim

(vetëm për stafin e AKP-së)

Të dhënat për kontakt

Ref. e NSH-së AKP

(vetëm për stafin e AKP-së)

Ref. e kërkesës

(vetëm për stafin e AKP-së)

Të dhënat e Bankës (jo e domosdoshme)

Telefoni:

Emri

Tel. mobil:

Llogaria

Nr. i faksit (sipas mundësisë):

Swifti

e-mail(sipas mundësisë):

Adresa

Vini re: Vetëm një kuti e shfrytëzuar në këtë formular do të merret parasysh. Nëse keni për të
parashtruar më shumë se një kërkesë, atëherë plotësoni formular tjetër. Ky formular nuk mund të
përdoret për kërkesa lidhur me përfshirje në listën e punëtorëve për përfitim nga fondet e 20%.

Natyra e
interesit

Vlera në EURO
Vlera në valuta të tjera :

KËRKESA E PRETENDUESIT:
40.1.5

KËRKESË PRONËSORE NDAJ ASETIT (EVE) SPECIFIKE TË NSH-SË, PËRFSHIRË PASURITË E PATUNDSHME
Pretendimi pronësor ndaj asetit (ofroni listën e aseteve në kutinë e mëposhtme)

40.1.8

KËRKESË PRONËSORE NDAJ VETË NDËRMARRJES SHOQËRORE

PRONAR
AKSIONAR
THEMELUES
PJESËMARRËS
PARTNER
VEPRIMET/PROCEDURAT E MËPARSHME TË NDËRMARRA PËR REALIZIMIN E KËRKESËS

DËSHMITË MBËSHTETËSE
Bashkëngjit kopjet e vendimeve, kontratave ose dëshmi të tjera relevante. (Vini re: Përveç kopjeve të dokumenteve të identifikimit, kopjes së librezës së punës,
dokumentacionit kadastral si dhe vendimeve dhe Njoftimeve të pranuara nga Agjencia dhe Ndërmarrja Shoqërore - kopjet e dëshmive tjera eventuale duhet të jenë të
vërtetuara - mos dërgo dokumente origjinale.)
Vërejtje: Mos parashtrimi /bashkëngjitja e dokumentacionit mbështetës kërkesës tuaj, kërkesa juaj do të konsiderohet si e papranueshme dhe rrjedhimisht nuk do të
shqyrtohet/vlerësohet nga ana e Autoritetit të Likuidimit, gjë e cila vlen edhe për kërkesat e pakompletuara të cilat parashtrohen/dërgohen përmes postës.

DEKLARIMI I SË VËRTETËS
Nëpërmjet kësaj konfirmoj që informata e ofruar në këtë formular të kërkesë, së bashku me dokumentet e bashkangjitura, paraqesin kërkesën e vërtetë dhe të plotë
kundër NSh-së së lartpërmendur.

Emri:

Pozita:

Nënshkrimi:

Data:

Secili person i cili me dijeni parashtron ose ndihmon parashtrimin e kërkesës falso do të ndjekët penalisht

L25B

