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Nr. repertori: 1622 Nr. koleksioni: 494

Tirane me 30/03/202 1

Ligjet referuese:

1.Ligji nr. 7850, date 29/07/1994 “Kodi Civil i Republikes së Shqipërisë”, I ndryshuar

2.Ligji nr. 9887, date 10/03/2008 “Per mbrojtjen e të dhenave personale”, i ndtyshuar

3.Ligji nr. iio, date 20/t2/2018 “Per Noterine”
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r KONTRATE DHURIMI AKSIONESH
2

Sot, me date 3e / 2021(dy mijé e njëzet e nje), para meje Notere Ardjana A.
Mediu, anétare nè Dho2in Kombetare te Noterisé, Dega Vendore Tirané, me zyrë në adresén
Tirane, Blv.”Deshmert e Kombit’, Kullat Binjake, Kulla Nr.2, Kati i 7, u paraqit personalisht:

• Z. Shefqet Kastrati, shtetas shqiptar, i datëlindjes 05.06.1961, lindur në Brrut dhe

banues ne Tiranë, madhor, me zotësi të plote juridike per të vepruar, I identifikuar prej

meje me Pasaporte me Nr.SJ3343235 dhe Nr. Personal G10605213B;

Dhe

• Z. Gani Kastrati, shtetas shqiptar, lindur me 15.11.1952, né Brrut, Kukes dhe banues në

Durrés, identifikuar prej meje me Letërnjoftimin me Nr.031107938 dhe Nr. Personal

F21115099P, madhor me zotèsi të ploté juridike per të vepruar, në cilesine e pérfaqésuesit

Iigjor té shoqërise “KASTRATI GROUP” SH.A, me nr. NUTS K21711502V;

Duke gene se:

• Shoqeria “CONTINENTAL GROUP” SH.A, me nr. NUIS KO1611001B, zoterohet oga

Aksionaret Z. Luigj Aliaj dhe Z. Shefqet Kastrati, te cilEt me ané té Vendimit të Asamblese

Nr. -— , Date<2Jj23J2021, kane dhene miratimin mbi lidhjen e kesaj kontrate

dhurimi, per tjetersimin nepërmjet dhurimit të aksioneve qé përfaqësojne 50 Wa te kapitalit

te shoqerise nga z. Shefqet Kastrati, tek:

• Shoqëria “KASTRATI GROUP” SH.A, me nr. NUTS K21711502V, e cila me anë të

Vendimit Nr. — . Datë. /Q/2021, ka dhene miratimin mbi Iidhjen e kesaj kontrate

d h u rim I.

NENI 1

Palët kontraktuese

1. Z. Shetqet Kastrati, shtetas shqiptar, i datëlindjes 05.06.1961, lindur ne Brrut dhe

banues në Tiranë, madhor, me zotësi te plote juridike per te vepruar, identifikuar prej

meje me Pasaporte me Nr.SJ3343235 dhe Nr. Personal G10605213B, madhor me zotési

te plote juridike per te vepruar,

Nga ketu e me poshte ne kontrate referuar 51 “DHURUESI”.

2. Shoqeria “KASTRATI GROUP” SH.A, me nr. NUIS K21711502V, perfaqesuar nga Z.

Gani Kastrati, shtetas shqiptar, lindur me 15.11.1952, né Brrut, Kukes dhe banues në
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DurrEs, i identIkuar prej meje me Leternjoftimin me Nr.031107938 dhe Nr. Personal

F21115099P màihor me zotési té plotë juridike per té vepruar;

Nga ketu&ine Kjshte ne kontrate referuar Si “PRANUESI I DHURIMIT”.

/
-7

NENI2

Objekti i kontratës

2.1. Objekt I kesaj kontrate eshte kalimi sé drejtes Se pronesisë nëpërmjet dhurin,it, nga

Dhuruesi te Pranuesi i Dhurimit, të 3127 aksioneve qé perfaqesojrië 50 C/ të kapitalit të

shoqerise, që Dhuruesi Shefqet Kastrati zotëron në Shoqerinë Tregtare “CONTINENTAL

GROUP” SH.A me nr. NIPT KO1611001B.

NENI 3

Baza Ligjore

3.1. Kjo kontratë hartohet bazuar né neriin 761 e vijues té Kodit Civil të R.SH dhe nenin 117

të LJgjit Nr. 9901 date 14.04.2008 “Per shoqerite tregtare” — I ndryshuar.

NENI 4

Vlera e dhurimit

4.1. Dhuruesi a dhuron pa asnjë kundershperblim aksionet objekt të kesaj kontrate, Pranuesit

té Dhurimit.

54.2. Pranuesi i Dhurimit, deklaron se pranon t’i dhurohen aksionet objekt te kesaj kontrate, në

perputhje me parashikimet e Nenit 4 të saj.

4.3. Vlera totale nominale e aksioneve té dhuruara ështe ALL 78.175.000 (shtatedhjete e tetë

milion e njeqind e shtatedhjete e pesë mije Leké).

NENI 5

Të drejta dhe detyrime

5.1. Dhuruesi garanton Pranuesin e Dhurimit nga pretendimet e mundshme të personave té

treté mbi aksionet objekt té kesaj kontrate.

5.2. Me nërishkrimin e kësaj kontrate dhe regjistrimin e saj né Regjistrin Tregtar pranë Qendrës

Kombetare të Biznesit, pronesia mbi aksionet e specifikuar në nenin 2 të kesaj kontrate,

kalon nga Dhuruesi te Pranuesi i Dhurimit.

5.3. Brenda 30 diteve nga data e nënshkrimit té kesaj kontrate, Pranuesi i Dhurimit duhet te

bëj regjistrimin e saj pranE QKB-së (Qendres Kombetare të Biznesit).

5.4. Pas nënshkrimit të kontrates dhe regjistrimit te saj né QKB, Dhuruesi humbet të gjitha té

drejtat e pronësisë mbi aksionet objekt të kesaj kontrate.

Eq. 2
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NENI6

Hyrja flë fuqi

6.1. Rio kontratë harto)4et ne 4 (kater) kopje nE gjuhën shqipe.

6.2. Ne rast mosmad’eveshjesh né Iidhje me interpretimin e kontratés, palët do t’i drejtohen

Gjykates Se Rrethit Gjyqësor Tiranö per zgjidhjen e tyre.

6.3. Kontrata hyn ne fuqi me nenshkrimin e saj prej paleve.

Kjo kontraté pasi iu Iexua paléve dhe Sj U gjet konform vuilnetit te tyre të lire dhe té ploté, u

nenshkrua prej tyre, para meje noteres. Pas nënshkrimit te kesaj kontrate nga palet, uné noterja

e nenshkruaj rregullisht sipas ligjit.

PALET KONTRAKTUESE

DHURUESI PRANUESI I DHURXMIT

“KASTRATI GROUP” SH.A

Përfaqesuar nga

Fq. 3


