
“CHICKEN HOUSE” Sh.p.k

Tiranë, mefO7.2021

VENDIM
I ASAMBLESE SE PERGJITHSHME

TE SHOQERISE “CHICKEN HOUSE” SH.PJ’C

Sot, me date ‘21 .07.2021 (dymije e njëzet e njd), né selinë e shoqerise te ndodhur në adresen;
Rruga e Elbasanit, Vila Nr. 71, Shqiperi, u zhvillua Mbledhja e Asamblese se Ortakeve të
Shoqërise” Chicken House” sh.p.k, person juridik shqiptar, i regjistruar pranë Qendres
Kombetare të Biznesit, me date 08.01.2020, me N]PT -M0l308Ol1J.

Mbledhja u thirr rregullisht nga Administratori i shoqerise Z. Andri lbrahimaj, shtetas shqiptar,
lindur me 20.05.1976, në Tirane, banues nC Tirane, mbajtës i Kartes se Identitetit me Nr.
Personal: H60520073R, madhor me zotësi te plote juridike per te vepruar.

Ne mb]edhje morën pjesë Ortaket:

- Z. Gezim Pani, shtetas shqiptar, lindur me 22.08.1978, ne Tirane, banues ne Tirane,
mbajtes I Kartes se Identitetit me Nr. Personal: H80822036L, madhor, me zotësi të plote
juridike per te vepruar, në cilesine e ortakut zotërues te 1 (një) kuote, e cila perlaqeson
25 % (njëzet e pesë perqindj të kapitalit themeltar të shoqerise;

- Z. Arber Saliaj, shtetas shqiptar, lindur me 26.02.1986, në Tirane, hanues në Tirane,
mbajtes i Kartes se Identitetit me Nr. Persona]: 160226066K, macthor, me zotësi të plote
juridike per te vepruar, në dllesine e ortakut zotërues te 1 [nje) kuote, e cila perfaqeson
25 % (njëzet e pesë perqindj te kapita]it themeltar të shoqerise;

dhe

- Shoqéria “Chicken Farm Albania” sh.p.k., person juridik shqiptar, regjistruar prane
Qendres Kombetare të Regjistrimit me date 31.10.2013, me NIPT- L33431801N,
perfaqesuar nga Administratori I shoqerise Z. Marenglen Meqerneja, shtetas shqiptar,
]indur me 10.07.1978, neTirane, banues ne Tirane, mbajtes I Kartés se [dentitetit me Nr.
Persona]; 1-1807100750, madhor e me zotësi te plote juridike per te vepruar, ne cilesine
e ortakut zotërues të 1 (nje) kuote, e cila perfaqeson 50 % (pesedhjete perqind) të

kapitalit themeltar te shoqerise.

Mbledhja u thirr per te diskutuar dhe vendosur per rendin e dites si me poshte:

RENDI I DITES:

1. Diskutimi dhe miratimi I transferimit nëpdrmjet shitjes së 2 (dy) kuotave, te cilat
perfaqesojnë 50 % te kapitalit theme]tar te shoqerise’ “Chicken House” shpk në favor të
Blerësit, shoqerise”Chicken Farm Albania” shpk, respektivisht:
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- Transferimin nCpërmjet shitjes se 1 (nje kuote) të ortakut Cezim Pani, e cila perfaqeson
25% (njezet e pesë përqindj të kapitalit themeltar të shoqrise•• “Chicken House’ shpk.

- Transferirnin nCpërmjet shitjes se 1 (nje) kuote të ortakut Arber Saliaj, e cila përfaqeson
25% (njezet e pesë perqind) të kapitalit themeltar të shoqërise “Chicken House” shpk.

2. Diskutimi dhe miratimi i largimit të Z. Andri lbrahimaj nga cilesia e administratorit të
shoqrise•”Chicken House” shpk.

3. Te ndryshme.

Past u diskutuan pikat e rendit të dites, Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve,

VENDOSI:

I. Té miratoj transferirnin nëpërmjet shitjes së 2 (dy) kuotave te shoqerisé Chicken
House” shpk në favor Bleresit, shoqërisë “Chicken Farm Albania” shpk, person juridik
shqiptar, regjistruar pranë Qendres Kombetare të Regjistrimit me date 31.10.2013, me
NIPT- L33431801N, të cilat perfaqesojne 50 % (pesedhjete perqind) të kapitalit
themeltar të saj, në vlere të barabarte me 5 000 (pesë mije) Leke, respektivisht:

- Transferimin nCpërrnjet shitjes së 1 (nje) kuote, e cila përfaqëson 25% (njëzet e pesë
perqindj të kapitalit themeltar té shoqrise• ‘Chicken House” shpk, té regjistruar me
vlerë prej 2 500 [dymijë e pesëqind) Leke, e zotëruar nga ortaku Z. Gëzim Pant;

- Transferimin nepërmjet shitjes së 1 (nje) kuote, e cila përfaqeson 25% (njëzet e pesë
perqind) të kapitalit themeltar të shoqrise “Chicken House” shpk, të regjistruar me
vlere prej 2 500 (dymije e peseqind) Leké, e zotëruar nga ortaku Z. Arber Saliaj;

2. Pas ketij transferimi, pjesëmarrja né kapitalin themeltar té shoqerise••”Chicken House”
shpk, do te jetë si me poshtë vijon:

- Shoqeria “Chicken Farm Albania” shpk, person juridik shqiptar, regjistruar prane
Qendrës Kombetare të Regjistrimit me date 31.10.2013, me NIPT- L33431801N, do
te zotërojë 1 (një) kuote, e cila dote përfaqesoje 100 % (njCqind perqind) te kapitalit
them&tar të shoqerise.

3. Te miratoj largimin e Z. Gezim Pani dhe Z. Arber Saliaj nga cilesia e ortakeve të shoqerise
“Chicken House” shpk pas regjistrimit të Kontrates në Qendren Kombetare te Biznesit;

4. Té miratoj largimin e Z. Andri Lbrahimaj nga ciLesia e Administratorit te shoqerise
“Chicken House” shpk.
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5. Të emëroj Z. Sokol Meqemeja shtetas shqiptar, lindur me 28.061969, né Tirane, mbajtes
i Pasaportes me Nr. Personal: C90628152K, madhor dhe me zotësi te plote juridike per
të vepruar, në cilesine e Administratorit té RI tC shoqerise•• ‘Chicken House” shpk duke
filluar nga dataQL.07,2021 den me dateOi,07.2026.

6. Te reflektoj keto ndryshime në Statutin e RI te shoqerise Chicken House” shpk.

7. Te miratoj depozitimin e ketij Vendimi prarië QendrEs Kombetare te Biznesit, si dhe pranë
çdo Instituconi tjeterte nevojshem, se bashku me Kontraten eShitjesseKuotave, Statutin

apo çdo dokurnentacion tjeter té nevojshern në kuader té proçedurave te mësipërme.

ORTAKET E SHOQERISI
“CHICKEN HOUSE” SHPK:

Z. Gëzim Pani Shoqeria “Chicken Farm Albania” shpk

C Perfaqesuar nga Administratori i saj:
Z. Marenglen Meqemeja

ALBANIA 99

Z.Arbersaliaj
Ni 3431801N

KAvAJt%4t
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