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REPUBLIKA E SHQIPERISE 
	

NOTER MAN USHAQE H. JAUPI 
DHOMA KOMBETARE E NOTERISE 

	
ADRESA NR2, GEORGE W. BUSH, 
NR.13 

DEGA VENDORE TIRANE 
	

TEL: 692768887 

KONTRATE PHURIMI PASURI E 
LUAJTSHME 

(KUOTA KAPITALI) 

Nr. repertori: 8460 
	

Nr. koleksioni: 1761 

Tirane mf 27/11/2020 

Ligjet referuese: 

1.Ligji nr. 7850, date 29/07/1994 "Kodi Civil i Republiks se Shqipris', i ndryshuar 

2.Ligji nr. 9887, date 10/03/2008 "Per mbrojtjen e te dhnave personate', i nclryshuar 

3.Ligji nr. 110, date 20/12/2018 'Pr Notenne" 
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So,  me date 	2020,   para. meje Notere MASHAQE H. JAI, anëtare në Dhomën Kombëtare 
NoterisC, Dega Vendore TIRAN, me zyrë në adresën TiranC, NR.2, GEORGE W. BUSH, NRA3, u 

paraqitën personalisht: 
PALA DHURI.JES:Fiqiri Allmuça, atësia Rrahman, amësia Zeqine, shtetas Shqiptar, lindur nC Mumajes, 
TiranC dhe banues në TiranC, me adresC Mjull Bathore; Nd. .; Njësia Administrative Nr. 2; Njesia 
Bashkiake Nr. 2; 0000; Tirane, lindur me 29/09/1969, gjendja civile "i martuar", madhor, me zotesi të plotC 
juridike per të vepruar, per identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim ID nr. 034215411 dhe nr. 
personal 0909291 56A, është paraqitur si ortak me 80% to kuotave tO shoqOrisO Pastrime Silvio shpk, me 
seli nO TiranO, Njësia Bashkiake Nr. 2, Rruga Fatmir Haxhiu, Pallati 2, Shkalla 10, Apartamenti 76, Kati 
I, dhe rregjistruar si person juridik me datO 06.02.2009, me NIPT-in K914130 ION, (Këtu e pie vijim, per 
efeki tJ kêsaj kontrate referuar si "Dhururesi ') 
PALA PRANIJESE E DHURIMIT: Bule Allmuca, atOsia Adem, amOsia Merjeme, shtetase Shqiptare, 
lindur nO Baihaxhias, TiranO dhe banuese nO TiranO, me adresO Mjull Bathore; Nd. 249; NjOsia 
Administrative Nr. 2; Njesia Bashkiake Nr. 2; 0000; TiranO, lindur me 29/06/1974, gjendja civile "e 
martuar", madhore, me zotOsi td plotO juridike per tO vepnlar, per identitetin e tO cues u garantova me 
Letemjoftim ID nr. 034215286 dhe nr. personal H456290440, paraqitur si ortake me 20% tO kuotave 
tO ShoqOrise Pastrime Silvio shpk, me sell nO TiranO, NjOsia Bashkiake Nr. 2, Rruga Fatmir Haxhiu, Pallati 
2, Shkalla 10, Apartamenti 76, Kati I, dhe rregjistruar si person juridik me datO 06.02.2009, me NIPT-in 
K914130 ION (Kétu e në vijim, per efeki tog küsaj kontrate referuar si "Perfituesia e dhurimit ") 
Rrethanat e hartimit tO aktit noterlal: 
Personat e lartpOrmendur u paraqitOn me vulinetin e tyre tO lire, tO plotO e td pavesuar dhe dekiaman se 
kerkojne hartimin e kOsaj kontrate per dhurimin e kuotave tO kapitalit. UnO noterja, pasi verifikova 
identitetin e tyre dhe dokumentet e paraqitura, hartoj kCtO kontratO, nO bashkepunim me palOt, duke 
pOrcaktuar kushtet e mOposhtme: 

Neni I 
Përshkrimi I objektit 

Shoqeria v Pastrime Silvioo shpk OshtO regjistruar si person juridik pranO QKR me nr. Nipti K9141301 ON, 
me kapital aktual 67.000.000,00 lekO, me seli nO TiranO, TIRANE Njesia Bashkiake nr. 2, Rruga Fatmir 
Haxhiu, Pallati 2, Shkalla 10, Apartamenti 76, Kati I, me objekt sipas eksiraktit bashkelidhur. 

Me vendimin e AsamblesOsO OrtakOve to ShoqerisO Pastrime Silvio> shpk, Nr.5, date 26.11.2020, ështO 
vendosur qO ortaku Fiqiri Alhnuca, ti dhurojO kuotat e kapitalit qO ai zotOron në shoqërinO e 
lartepOrmendur 80% tO kuotave qO zotOron nO pronOsi tO vetO, e barabartë me 1,00 pie, me vlerC kapitali 
ose nO vlerOn 53.600.000 lekO pranueses tO dhurimit bashkOshortes tO tij znj.Bule Allmuca, dhe tO largohet 
pOrfundimisht si ortak i shoqOrisO << Pastrime Silvio << shpk. 

Neni 2 
Baza Ligj ore 

Neni 761 e vijues tO Kodit Civil 

Neni 73, pika 1, gOrma "ç" (per kuotat e shoqërive me pOrgjegjOsi tO kufizuar ose neni 117, pika 1, 
gOrma "ç" (per aksionet e shoqOrive aksionare/anonime) tO Ligjit nr. 9901, date 14.08.2009 "Per 

fregtarêt dhe shoqérite tregtare ' i ndryshuar 

Neni 62, gOrma "11", neni 63, pika 1, g&-ma "ç", si dhe nenet 99, 100, 101 e vijues tO Ligjit nr. 
110/2018, datO 20. 12.2018 "PërNoterinê" 
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Neni 3 

Kalimi I të drejtës së pronësisë 

Per arsye objektive ortaku i kësaj shoqerie << Pastrime Silvio>> shpk 
Z. Fiqiri Allmuca, ka vendosur të dhurojë kuotat e tij respektive të kapitali pa shpeblim dhe pa asnjë kush7'$.. 
tjetër si me poshte: 	

cy T 

Z.Fiqiri Allmuca, me kapital, pjesmarrje në përqindje në masën 80,00 % e barabartë me 1,00 pjesë, 
vlerë kapitali 53.600.000 lekë të zotëruara prej tij, ja dhuron ortakut tjetër td shoqerise njëkohësisht e cila 
është bashkëshortia e tij znj.Bule Allmuça, e cila në këtë shoqeri është aktual ortake me pjesmarrje në 
perqindje në masën 20,000 % e barabartë me 1,00 pjesë, me vlerë kapitali 13.400.000,00 lekë 

Me nënshkrimin e kontratës së dhurimit pala dhuruese Z.Fiqiri Allmuca zhvishet nga cdo e drejtë pronësie 
mbi këto kuota në mash 80,00 % e barabartë me 1,00 pjesë, me vlerë kapitali 53.600.000 lekë të 
zoteruara prej tij, dhe pronar i këtyre kuotave bëhet pala pranuese e dhurimit znj.Bule Allmuca. 

Nga ana e saj znj.Bule Allmuca është plotësisht dakort td pranoj si dhuratë, pa shperblirn dhe kusht tjeter 
kuotat e kapitalit me pjesmarrje në përqindje në masën 80,00 % e barabarte me 1,00 pjesë, me vlerë 
kapitali 53.600.000 lekë. 

Ortakja e veteme në 100% të kuotave të kapitalit të Shoqerisë <<Pastrime Silvio << shpk bëhet Buie Allmuca, 
Pta nga ky moment shoqeria < Pastrime Silvio>> shpk do të ketë si ortak të saj të vetëm znj.Bule Allmuca 
me kapitali total në pjesamarrje në perqindje masën 100,00 % e barabartë me 1,00 pjesë, me vlerë totale 
67.000.000,00 lekë 

Ortakia i vetme Buie Allmuca, men përsipër cdo lIoj të drejtë dhe detyrimi perball shtetit dhe personave 
të tretë. 
Palet e lartëpermendura nuk kane asnje lloj pretendimi tjetër, per sa me sipër. 

Na Iidhje me administratoret e shoqërisë ata ngelen të pandryshuar sipas ekstraktit të QKB-së: 
1. Buie Allmuca, Afati i emërimit Nga: 06/02/2009 Den: 07/02/2024 
2. Gani Deliu, Afati i emerimitNga: 10/04/2019 Den: 10/04/202 1. 

Neni 4 
Të ndryshme 

Pala pranuese e dhurimit të kuotave të kapitalit znj.Bule Allmuca detyrohet të depozitoje ne QKB një 
kopje td kontratCs sC dhurimit të kuotave të kapitalit nga pala dhuruese Fiqiri Allmuca. 
Kontrata u redaktua në bazë td nenit 761 e vijues të K.CIVIL. 

NeniS 
Dispozitat Përfundimtarc 

Kontrata dhurim kuotash u lexua nga uné Noterja me ze të larte dhe në menyre të qartë në prani të palëve 
kontraktuese, të cilCt me dekiaruan se e kuptuan përmbajtjen e saj dhe meqenëse ajo shpreh vulinetin e tyre 
td lire e td plotë, u njohën dhe i kuptuan efektet e saj juridike, e nënshkruajnë ate rregullisht përpara meje 
Noteres. 
Kontrata u redaktua në kater kopje me fuqi te njejta 1iore, nga te cilat një kopje i jepet pales dhuruese dy 
kopje i jepen pales pranuese te dhurimit dhe, një kopje ruhet ne arkivin e kesaj zyre. 

Unë Noteija, venifikova identitetin e palëve kontraktuese nepermjet dokumenteve të identitetit dhe pasi e 
gjeta permbajtjen e aktit noterial te mësipërm, në përputhje td plotë me nenin 62, 63 te ligjit nr. 110/2018 
"Per Noterinë", vërtetoj nënshkrimin e tyre. 
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Bashkëlidhr gjendet dokumentacioni i mposhtëm: 

Vendimi i Asamblese se ortakeve ì'ë shoqerise Past rime Silvio nr. 5 date 26.11.2020 

Ekstrakti i shoqerise Pastrime Silvio 

dokumentet e identiflidmi: tëpalëve 
'.N'zbatim të ligjit nr. 9887, date 10.03.2008 "Per mbrojtjen e të dhënave Personale", unë Noteija dektaroj 

s'do WEruaj dhe perpunoj Qdhënat personale të subjekteve të kësaj Kontrate, tie ntenyrë Qdrejtë dhe të 
Aigjshme. 

PALET NE KONTRATE 
PALA DHURUESE 

flqiri Ailmu a 

PALA PRANUESE E DHURIMIT 
NOTERE 

MANUSHAQE H. JAUPI 
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Shoqeria :" PASTRIME SILVIO "SHPK 

N1PT: K91413010N 

VENDIM 

Nr.6 date 26/11/2020 

I ASAMBLESE SE ORTAKEVE TE SHOQERISE 

PASTRIME SILVIO SHPK 

Sot ne Tirane ,me date 26/11/2020 (dymije e njezet) ,ne seline e Shoqerise "Pastrime Silvio" Shpk 
regjistruar ne Qendren Kombetare e Biznesit me NIPT K91413010N me adrese Rr."Fatmir 
Haxhiu" prane ETC Tirane,u mblodh Asambleja e Ortakeve te Shoqerise e perbere nga Zj.Bule 
Alimuca dhe Z.Fiqiri Ailmuca perkatesisht zoterues te 20% dhe 80 % te kuotave te kapitalit 
themeltar ,ku u diskutuan ceshtjen e rend it te dites sa me poshte: 

I .Per kalirn e kapitalit te 80% te kuotave te Z.Fiqiri Ailmuca tek Zj.BuIe Alimuca. 

VENDOSI: 

1 .Miratimin e kalimit te 80% te kuotave te kapitalit te Z.Fiqiri Allmuca tek Zj.BuIe Ailmuca. 

22j. Bule Ailmuca behet zoteruese e 100% te kuotave te kapitalit dhe ortake e vetme e 
shoqerise. 

3.Te behen veprimet perkatese, per dcpozitimin e akteve ne QKB. 

ORTAKET E SHOQERISE "PASTRIME SILVIO"SHPK: 

Zj.BuleAllmuca 


