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REPUBI 	S' OIPERISE 
DHOMA KOMBETARE E NOTERISE 

DEGA VENDORE TIRANE 

NOTER MANUSHAQE H. JAUPI 
ADRESA NR.2, GEORGE W. BUSH, 
NR.13 
TEL: 692768887 

KONTRATE DHURIMI PASURI E 
LUAJTSHME 

(KUOTA KAPITALI) 

Nr. repertori: 6819 
	

Nr. koleksioni: 1333 

Tirane me 23/08/2021 

Ligjet referucse: 

l.Ligji nr. 7850, date 2/07i1994 "Kodi Civil  i Republikës së Shqiperise', i ndryshuar 

2.Ligji nr. 091. date 10/0'2OO "Per mbrojien e ti dhënave peronaIe. I ndryshuar 

3.Ligji nr. 110. date 20/12/2018 "Per Noterine" 
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nd 

KONTRATE DHURIMI KUOTASfl1PITAI4!' 

date 	2 22 	2-' '2.i  	, para meje Notere NNU8 QE H. JAUPI, anëtare 
DhOnën Kombëtare të Noterise, Dega Vendore TIRAN, me zyre ne adresen Tiranë, NR.2, 

; GEORGE W. BUSH, NR. 13, u paraqit personalisht: 

A DHURUESE: 

Shoqëria "G&K", shpk regjistruar si person juridik në QKB (Qendra kombëtare e bizneseve) me 
numër unik identifikimi te subjektit NUIS K51524045N, me adrese Rruga e Elbasanit, Nd.45, Hyija 
3, Kati 11, Zyra 215, perfaqesuar nga ortakia e vetme znj. Nadire Oshafi, atësia Haqif, amesia 
Hanke, shtetase Shqiptare, lindur ne Rremull, Mat dhe banuese në Tirane, me adrese Qemal Stafa; 
Nd. 0; H. 0; Ap. 0; Njesia Administrative Nr. 3; Njesia Bashkiake Nr. 3; 1005; Tirane, lindur me 
05/07/1971, gjendja civile "e martuar", madhore, me zotësi td plotë juridike per td vepruar, per 
identitetin e të cues u garantova me Leternjoftim ID nr. 036279275 dhe nr. personal H15705126V. 
(Kétu e ne vim, per efekt te kesaj kontrate referuar si "Dhururesi ") 

PRANUES I DHURIMIT: 

Dilaver Oshafi, atesia Xhemail, amësia Razije, shtetas Shqiptar, lindur në Gjinovec, Peshkopi dhe 
banues ne Tirane, me adresë Qemal Stafa; Nd. 0; H. 0; Ap. 0; Njësia Administrative Nr. 3; Tirane 3; 
0000; Tirane, lindur me 04/03/1962, gjendja civile "i martuar", madhor, me zotesi td plote juridike 
per td, vepruar, per identitetin e td cilit u garantova me Leternjoffim ID nr. 036279251 dhe nr. 
personal 020304 140Q, ('Këtu e ne vim, per efeki te k.esaj kontrate referuar si "Perfituesi I 
dli lirimit"), aktualisht Administartori i Shoqërise 

Rrethanat e hartimit të aktit noterial: 

Personat e lartpermendur u paraqiten me vulinetin e tyre td lire, td plote e td pavesuar dhe dekiaruan 
se kerkojne hartimin e kesaj kontrate per dhurimin e kuotave td kapitalit. Unë noteri/ja, pasi 
verifikova identitetin e tyre dhe dokumentet e paraqitura, hartoj kete kontrate dhurimi te kuotave të 
kapitalit duke percaktuar kushtet e meposhtme: 

Neni 1

\1 

Baza Ligjore 
• Neni 761 e vijues të Kodit Civil 
• Neni 73, pika 1, germa "ç" (per kuotat e shoqerive me pergjegjesi te kufizuar ose neni 117, 

pika 1, germa "ç" (per aksionet e shoqerive aksionare/anonime), të Ligjit nr.990 1, me data 
14.08.2009, "Per tregzaret dhe shoqerite tregtare ", i ndryshuar 

• Neni 62, germa "11", neni 63, pika 1, germa "ç", si dhe nenet, 99, 100, 101, e vijues të Ligjit 
nr. 110/2018, me data 20.12.2018 "Per Noterinë" 
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Shoqeria "G&K", shpk, eshte regjistruar si person juridik prane QKR me nr.Nipti K5 1 524045N, me 
kapital aktual 26.516.000,00 Iekë, me seli ne Tiranë, adresa Rruga "Elbasanit", Nd 45, Hyrja 3, Kati 
II, Zyra 215. 

Me Objekt: Projektim ne fushen arkitektures dhe ndertimit: Studime pjesore urbanistike .Projeklim 
o/ekte civile, industriale turistike deri 5 kate. Projekiim objekte sportive, dhe projektime te tjera le 
percaktuara ne licensën përkatese. te shoqerise. 

J%e zbatim të vendimit ië asamblesë së ortakëve (ortakut të vetëm), palët pjesëmarrëse paraqiten 
per lë perpiluar e nënshkruar konlratën e dhurimit te kapitalit aktual qeshoqeria "G&K", shpk 
zolëron aktualisht. 

Nga ana e tij z. Dilaver Oshafi, deklaron se:Pranon dhurimin e kuotave ta kapitalit nga pala dhuruese 
(bashkeshorte e tij) znj. Nadire Oshafi, me pjesëmarrje në perqindje në masën 100 %, e 
barabartë me 26.516.000,00 një pjes, me vlerë kapitali 26.516.000,00 lekë 

Me nënshkrimin e kontratës së dhurimit, pala dhuruese zhvishet nga çdo e drejte pronesie në masen 
100%, td kuotave të kapitalit aktual te shoqerise "G&K", shpk, nje kuote është e barabart! me 
26.516 pjese, me vlerë kapitali 26.516.000, 00 lekë 

Që nga ky moment shoqeria "G&K", shpk, do te ketë si ortak td vetem Z Dilaver Oshafi, me 
kapital ne pjesamarrje në perqindje masën 100%, e kuotave aktuale e barabartë me 26.516.000,00 
lekë, 

Ortaku Dilaver Oshafi, merr persiper çdo lloj te drejtë dhe detyrimi perball shtetit dhe personave te 
trete. 

Qe nga ky moment shoqeria "G&K", shpk, do të ketë si Ortak të vetem z. Dilaver Oshafi. 

Adiministrator i shoqerise vazhdon td qendroje Z. Dilaver Oshafi. 

Kontrata u redaktua në bazë td nenit 761 e vijues te Kodit Civil, ne bazë td ligjit,"e Ligjit nr. 9901, 
me data 14.08.2009, "Per tregtarët dhe shoqerite Ireglare ", i ndryshuar 
Bashkangjitur kontratës së dhurimit td kuotave, Vendimi nr.2, me data 19.08.2021, td mbledhjes te 
Ortakut te Shoqerise, dhe administratorit si dhe ekstrakti i shoqerise nxjerre nga QKB e ella i 
bashkangjitet kesaj kontrate dhurimi 
Gjithashtu palet u porositen td depozitojne këtë kontrate ne Qendren Kombetare td Biznesit 
Palët do te pepiqen te zgjidhin me mirekuptim te gjitha mosmarrëveshjet që mund te lindin per sbkak 
te ekzekutimit W ksaj kontrate. Ne rast se mosmarreveshjet nuk zgjidhen me mirekuptim, 
kompetente per zgjidhjen e tyre eshte Gjyka e Rrethit Gjyqesor Tiranë 

Per sa me sipër, hartohet ky akt noterial nga unë noterja, në bazë te vuilnetit te lire, të plote dhe td 
pavarur te personave të paraqitur, si dhe në mbeshtetje te dekiarimeve td tyre të cileve ju shpjegua 
edhe gojarisht permbajtja e aktit, pales dhuruese dhe pranuese e dhurimit,bazuar ne Ligjin, "Per 
Noterinë" 110/2018 
Unë noterja e v&tetoj nenshkrimet sipas ligjit. 
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PRANUES I DHURIMIT 
Dilaer Oshafi 
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Ky At merret nga une noteija sipas vulinetit të pa1ve td cilët pasi e lexuan, dekiaruan se e kuptuan 
prmbajtjen e tij, e pranuan dhe e ndnshkruajnd në prezencë td noteres. Unë noterja e vrtetoj sipas 
ligjit. 

Ig zbatim te Ligjii 9887, me date 10.03.2008, "Per mbrojtjen e te dhënave Personale ", une Noterja 
,,.., dek4zroj se do te ruaf dhe perpunoj te dhenat personale íë subjektit te ketjj alai, në menyre te drejtë 

ligjshme. 

DHURUESE 

Shoqëria "G&K", shpk 
Ortake e vetme 
NadireOs f 

PALETNE KONTRATE 

NOTERE 

MANUSHAQE H. JUPI 

/ 
A 

NOTE RE 
M Aft NUSHAQE JAUPI 

TIRANE-ALBANIA  
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Projektim Supervizim 

"G&K", Sh.p.k 
Projektim-Supervizim, Design Software 

"Rruga e Etbasanit", Nd.45, H.3, Kati 2, Zyra 214, Tiranë 
+355 67 2063 222 e-mail: gk.studio@yahoo.com  

Nipti: K51524045N 

Tiranë me, 19/08/2021 

VENDIM: 

Nr. 2, me date 19.08.2021, I ASAMBLESE SE ORTAKEVE (Ortaku i vetëm )  

I SHOQERISE "G&K", Sh.p.k  

Sot më19/08/2021, une ortake e vetme e Shoqerise "G&K", Sh.p.k, ne mbledhjen e 

jashtëzakonshme, mori ne shqyrtim kërkesën e paraqitur per dhurimin e 100% të kuotave të 

kapitalit, pranuesit të dhurimit, z. Dilaver Oshafi dhe te largimit tim nga shoqëria si ortake e vetme 

e kësaj shoqërie dhe ortak i vetëm do te jetë pranuesi i dhurimit z. Dilaver Oshafi. 

Mbështetur në Iigjin 9901, me date 14.04.2008, "Per Shoqeritë Tregtare" dhe Iigjit 9723, me date 

03.05.2007, "Per Qendrën Kombëtare të Regjistrimit", QKR 

VEN DOSA: 

1. Largimin e ortakut te vetem zj.Nadire Oshafi nga shoqëria "G&K ", Sh.p.k 

2. Miratimin e dhurimit te kuotave të kapitalit 100%, nepërmjet kontrates së dhurimit nga paPa 

Dhuruese, pranuesit të dhurimit, z. Dilaver Oshafi, me vlerë 26.516.000,00 (njëzete e 

gjashte 

milonë e peseqindë e gjashtëmbedhjetëmije) Iekë 

3. Një kuote është e barabartë me 26.516 

(njezetë e gjashtemije e peseqindë e gjashtembedhjete) Iekë 

4. Nga ky moment shoqeria "G&K", Shpk, do të ketë ortak té vetëm të saj z. Dilaver Oshafi, me 

pjesëmarrje 100% të kuotave të kapitalit. 

5. Ortaku merr përsipër çdo IPoj të drejtë dhe detyrimi përballe shtetit dhe personave të tretë. 

6. Shoqeria nuk bëne ndryshime të tjera. 

7. Adiministrator i shoqërisë do te vazhdoje të qendroje Z. Dilaver Oshafi. 

Qe nga ky moment dhe pas nënshkrimit të kontratës se dhurimit të kuotave të kapitalit shoqëria 

"G&K", Sh.p.k, do të ketë si Ortak të vetëm z. Dilaver Oshafi. 

Ngarkohet administratori i shoqerise per depozitimin e këtyre ndryshimeve në Qendrën Kombëtare 

te Regjistrimit ( QKB) 

ORTAKU I VETEM I SHOQERISE 

"G&K", $ p.k 


