










V E N D I M 

ASAMBLESE SE PERGJITHESHME 

Nr.   /   DateO  /   1  -  /2020 

Sot, me datëZ_. __.2020 në orën 	 në setinë e shoqerisë "ADTN" sh.a u mbLodh 
AsambLeja e Përgjithshme e shoqerisë "ADTN" në zbatim të nenit 136 të Ligjit nr.9901 date 14.04.2008 
"Per tregtaret dhe shoqëritë tregtare". 
Pasi u verifikua pjesmarrja e përfaqesuesit té saj, rezuttol se ai është I pranishëm në mbtedhje dhe 
konfirmol se është njoftuar rreguLLisht per zhviWmin e kësaj mbtedhje sipas procedures së përcaktuar në 
(igj dhe në Statut. 

MbLedhja e Asambtese së Përgjithshme ka per rend dite: 

Emerimin e Administratorit per shkak te perfundimit te mandatit te tij; 

Ne pérfundim té mb(edhjes se Asambtese se Pergjithshme, pasi u diskutua rendi I dites, mbështetur 
né nenin 135 te Ligjit nr.9901 date 14.4.2008 "Per tregtaret dhe shoqëritë tregtare" dhe të Statutit e 
Shoqërise "DigitALb" sh.a, Asambl.eja e Pergjithshme e Shoqërisë, 

V END 051: 

1. Te emërojë né detyrén e Administratorit té shoqërisë "ADTN" sh.a Z.Andi Cenko identifikuar me 
Leternjoftimin nr.140425056F, me fuqi Ligjore dhe afat duke fiLtuar nga data e nenshkrimit te ketij vendimi 
deri me date 09 Dhjetor 2020. 

2. Administratori i përcaktuar ne piken 1 të ketij vendimi ka të drejtë që deri me date 09 Dhjetor 2020, vetém 
pas konfimimit te të dy administratoreve té shoqenisë kontrotLuese Digitatb në detyre deri me date 09 
Dhjetor 2020, te kryejë çdo veprim që nevojitet të përcaktuar në pikén e mëposhtme, prané Bankave te 
niveLit te dy ne Repubtiken e Shqipërisë me objekt: 

a) KaLimin e të gjitha fondeve monetare nga Llogaritë e "ADTN" sh.a, per Logan dhe në favor të 

shoqërisë "Digitahb" sh.a. 

3. Të kryhen veprimet e nevojshme nga Administratori I ADTN sh.a, per depozitimin né Q.K.B të këtij vendimi. 

AKSION ERI 
Shoqäria D' 

Përf 

Vendim I Asamblese se Aksionareve te "ADTN sh.a. date2Z..J  J  &2020 

"Per emerimin e Administratorit te ri te ADTN" 
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V E N DIM 

ASAMBLESE SE PERGJITHESHME 

Nr. 	Data Q.jJZ/2020 

Sot, me date 	I?-12020 në orën 	:-22 në setinë e shoqërisë "Digit-Alb" sh.a U mbLodh 
Asambleja e Jashtezakonshme e Shoqërise, në zbatim të nenit 136 të tigjit nr.9901 date 14.04.2008 "Per 
tregtaret dhe shoqerite tregtare". Pasi u verifikua pjesmarrja e përfaqësuesve të saj, rezuttoi Se: 

Asambteja e Pergjithshme nuk eshte thirrur sipas formalitetiteve te nenit 138 dhe nenit 137 te Ligjit 
Tregtar por te gjithe Aksionaret e shoqerise prezent ne Mbtedhje bien dakort per te mare kete vendim 
pavaresisht parregullsise, sipas procedures së përcaktuar ne Ligj dhe në Statut. 

Mbtedhja e Asamblesë së Përgjithshme ka per rend dite: 

• Të autorizojé Administratorët e shoqerise Digitaib sh.a, të emërojnë në detyrë, den me date 
09.12.2020, Administratorin e shoqerisë së kontroLtuar ADTN sh.a (shoqeri 100% e kontrolluar nga 
Aksioneri I saj i vetëm DigitaLb sh.a); 

Konstatohet se: 

• aksionari "Itan HOXHA", mbajtës I 19717.0000 te aksioneve qe I korrespondojne 8.560% te 

totatit te kapitalit te shoqerise. Aksionari perfaqesohet me autorizimin dates 30.10.2020 

nga z.Bjorn Xhokaxhiu. 

• aksionari "Redia HOXHA", mbajtës 1 9663.0000 te aksioneve qe I korrespondojne 4.190% te 

totalit te kapitalit te shoqerise. Aksionari perfaqesohet me autorizimin dates 30.10.2020 

nga z z.Bjorn Xhokaxhiu. 

• aksionari "Union Distnibucion Servis Albania", mbajtës 1 15645.5000 te aksioneve qe I 

korrespondojne 6.800% te totalit te kapitatit te shoqërise. 

• aksionari "Dem Capital", mbajtës 1 20476.7000 te aksioneve te I korrespondojne 8.900% te 

totalit te kapitalit te shoqerise. 

• aksionari "Arch Investor", mbajtës I 7362.4400 te aksioneve qe I korrespondojne 3.200% te 

totalit te kapitalit te shoqërise. 

• aksionari "ME Investment", mbajtës 1 20476.7000 te aksioneve qe I korrespondojne 8.900% 

te totaUt te kapitalit te shoqërise. 
• Aksionari "Union Grup", mbajtës 115645.5000 te aksioneve qe I korrespondojne 6.800% te 

totalit te kapitatit te shoqërisë. 

• aksionari "Loresa", mbajtës I 69182.0000 te aksioneve qe I korrespondojne 30.070% te 

totalit te kapitaLit te shoqërise. Aksionari perfaqesohet me autorizimin dates 30.10.2020 

nga z.Bjorn Xhokaxhiu. 

• Aksionari "Enketejdi Joti", mbajtës 1 5798.5200 te aksioneve qe I korrespondojne 2.520% 

te totalit te kapitalit te shoqërise. 

• Aksionari "Alba Gina", mbajtës 1 4999.0000 te aksioneve qe I korrespondojne 2.170% te 

totalit te kapitalit te shoqërise. 

• Aksionari "Alban Jaho", mbajtes 1 6903.0000 te aksioneve që korrespondojnë 3.0% te totalit 

te kapitalit te shoqërisë. 
Aksionari "Eduard Poda" , mbajtes i 3497.0400 te aksioneve qe korrespondojnë 1.52% te 

totalit te kapitalit te shoqërisë. 

Ven''samb1esë së Aksio . eve të "Digit-Alb" sh.a. date 	/ ... J.L_-..12020 
"Pe dhenie kompetenc. per e •ërimin e administratorit te "ADTN" sh.a" 

Ii 



0) 

I nia"SH.P.K 

16. Ky vendim hyn në fuqi pas nënshkr 	tij nga të gjithë Aksionarët e shoqërisë. 

G\Ofl Se 
ION ERET 
Digit-Alb SH.A 
qs 	ga: tf UDSA 

NIPT (l506oO7W 

ër: "Union Distrii ,iôñS 

/ '—, 

Per: 

1' 

.P.K 

tan HOXH 

V-i 

EQO 

Eduard PODA nJAHO Samir MANE Al 

P7  "A.I.B.A Kompani" SH.A 

,fm( 

• aksionari "A.I.B.A Kompani", I pranishem ne mbtedhje, mbajtës 1 21234.0000 te aksioneve 

qe I korrespondojne 9.230% te totatit te kapitatit te shoqërise, perfaqesuar nga z.Armand 

Duka. 

• Aksionari "Samir Mane" , mbajtës 1 3048.1300 te aksioneve qe I korrespondojne 1.320% te 

totatit te kapitatit te shoqérise. 

• Aksionari "Agim Zeqo" , mbajtës I 6428.0000 te aksioneve qe I korrespondojne 2.790% te 

totatit te kapitalit te shoqërise. 

TotaU I kapitatit te shoqerise I pranishem personatisht apo I perfaqesuar ne kete mbledhje, eshte 

100 % qe I korrespondon kuorumit te nevojshem per te marre vendime konform nenit 14 te statutit 

te shoqerise. 

pjesemarresit kane autoritetin dhe fuqine e nevojshme per te marre pjese ne mbledhje dhe per te 

nenshkruar vendimin ne perputhje me Statutin; 
Ne përfundim të mbledhjes se Asamblese se Pergjithshme, pasi u diskutua rendi I dites, mbështetur në 
nenin 135 te Ligjit nr.9901 date 14.4.2008 "Per tregtaret dhe shoqërite tregtare" dhe té Statutit e Shoqerisë 
"DigitALb" sh.a, AsambLeja e Pergjithshme e Shoqërisë, 

V EN DOS I: 
1. îë dhenien e autorizimit per Administratorët e shoqërisë DigitaLb sh.a, per të emëruar né detyrën e 

Administratorit te shoqërisë ADTN sh.a, Z. Andi Cenko identifikuar me (eternjoftimin nr. 035959180, me 
fuqi Ligjore dhe afat deri me date 09 Dhjetor 2020. 

2. Administratori I percaktuar ne pikën 1 të këtij vendimi ka të drejtë që deri me date 09 Dhjetor 2020, vetëm 
pas konfimimit té té dy administratoreve të shoqerise kontrottuese Digitaib, në detyre deri me date 09 
Dhjetor 2020, të kryejë çdo veprim që nevojitet të percaktuar në pikén e mëposhtme, pranë Bankave te 
niveLit te dy ne Republiken e Shqipërisë me objekt: 

a) Katimin e të gjitha fondeve monetare nga Llogaritë e "ADTN" sh.a, per LLogani dhe në favor të 

shoqerisë "Digitatb" sh.a 

an Hoxha, shtetas Shiptar, i —it., nen pergjegjesine e vetme prinderore te nenes se tij Znj.Vjo ca Hoxh., mbajtes (!asaportes me 

numer 6B8082282, i ciii ne perputhje me nenin 232 dhe 233 te Llgjlt nr. 9062 
per Kodin e Fam1jes, .erfaqesohet ptotesisht nga 

Znj.VjoUca Hoxha. 

Vendim I Asambtesë sé Aksionarëve të "Digit-Aib" sh.a. date 
"Per dhënie kompetencash per emérimin e administratorit te "ADTN" sh.a". 
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