
KONTRATE SHITJE KUOTASH

Sot, me date 21.04.2021

SHITESI - Z. Xhafer me atesi Avdyl,i lindur me 14.01.200! ne Tirane dhe banuese ne Tirane
madhore, me zotesi te plote juridike per te vepruar, identifikuar me pashaporte me numer Personal:
K101140381

me zotCsi të plow juridike dhe per të vepruar

BLERESI - : Z. Giovanni LA Face lindur ne dt. 25.03.1964, qytetar italian me vendlindje ne sob
di Capo Rizzuto (KR) titullar i KartCs se Identitetit Nr. AV4151051 madhor e me zotesi te plote
juridike per te vepruar

BAZA LIGJORE

Referuar dispozitave ligjore

- Nr.9901, date 14.4.2008 “Per TregtarCt dhe Shoqerite Tregtare”
- Ligji Nr. 131/2015 “Per Qendren Kombetare tC Rregjistrimit” me ndryshimet e mëvonshrne
- Kodi Civil
- Akti i Themelimit e Statuti i Shoqerise
- Data e rregjistrimit eshte 19/04/2021

OBJEKTI

Mbi bazen e ekstraktit të Shoqerisë “CISAF ALBANIA” sh.p.k, shitesi Z. Xhafer Vata , eshte
ortaku i ciii gezon 100,00 % ta kapitalit te shoqerise me numer pjesesh 1,00 dhe viere kapitali
100.000,00
Mbi bazen e dokumentave të sipCrcituar, përpilojme kete kontrate shitje kuotash me objekt:

- Shitesi i shet bleresit 100% të kuotave që zotëron nC Shoqërine “CISAF ALBANIA” sh.p.k,
kundrejt vieres totale 100.000,00 Leke (nje qind mije leke) ,Iikujdimi i se cues do të realizohet në
rrugët e parashikuara në ligj në një moment tC dyte pas nenshkrimit tC kesaj kontrate që do të
percaktohet me mirekuptim. Ne momentin e neshkrimit te Kontrates Pala blerese merr persiper te
gjithe detyrimet qe ka pala shitese ndaj institucioneve shteterore ose ndaj institucioneve private



ose individeve. Palet bien dakort që ky ndryshim të pasqyrohet në QKB pasi kontrata e shitjes se
kuotave te regjistrohet ne QKB.

Me hartimin dhe nenshkrimin e kesaj kontrate Z. Xhafer Vata zhvishet nga pronësia si dhe
detyrimeve ndaj institucioneve shteterore ose ndaj institucioneve private ose individeve dhe
dekiaron se heq dore nga çdo e drejt per te kerkuar perfitime të çdo iloji per kete sasi kuotash, p0
keshtu heq dore perfundimisht nga çdo pretendim mbi dividentet dhe çdo perfitim tjeter nga
aktiviteti I shoqërisë në një masë prej 100% duke pranuar kete transaksion.

Ndaie e re e dividentit do te behet nC masën 100 % per Giovanni LA Face , I ciii do te jete
Ortak dhe Administrator i Vetem i shoqerise “CISAF ALBANIA”shpk.

- Mbas nenshkrimit të ketij Akti e pasqyrimit të QKB Shoqeria pCson kto ndryshime:

Ishte Ortak:

Xhafer Vata zotësues I 100% të kapitailt te Shoqerise “CISAF ALBANIA” sh.p.k.

Béhet Ortak:

Ne haze të vendimit, Ottak dhe Administrator i vetem “QISAF ALBANIA “sli.p.k do tejete
Giovanni La Face lindur nC dt. 25.03.1964. qytetar Italian me vendlindje ne Isola di Capo Riz2uto
(KR) titullar i Kartes s Identitetit Nr. AV41S1OS1 madhor e me zotesi te plok juridike per te
vepruar me 100% te kapitalit te Shoqerise me vlere nominale te barabarte me 100000.00 Leke.
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