




















































NOTER 
L1.ET Z. MANKA 

\ 

V U 
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REPUBLIKA E SHQ1PERISE 	/ 
DHOMA E NOTEREVE TIRANE 

NOTER:ALKET Z. MANKA 

LEI( 

NR/?REP. 

V E R T E T I M  
(I NJESIMI ME ORIGJINALIN) 

Sot, ne datV 	/04/2020, para meje Noter Alket Z. Mancka, Anetar i Dhomes se Noterise Tirane, 
me zyre Rruga Asim Zeneli PH. Nr 10, Tirane, u paraqit personalisht Pala e interesuar si me 
poshte: 

ZNJ.EGLANTINA LAMAJ, atesia Faredin, datelindje 30,08.1980, identifikuar me karte identiteti 
me Nr.Personal I05830144H, madhore dhe e aft per të kryer veprime juridike, e cila kerkoi 
vertetimin e njesise me origjinalin, Ekstrakt nga dokumenti origjinal ku dhe paraqiti Dokumentin 
origjinal: 

- 	Vendim i Asamblese se Pergjithshme, date 26.02.2020 

Praktika permban 05 flete dhe eshte fotokopjuar per tu perdorur sipas kerkesave te Ligjit. 
Personit qe e paraqiti ju be e qarte pergjegjesia penale ne ngarkim te saj, ne rast prodhimi, 
paraqitje apo perdorimi te nje Dokumenti te rreme apo te falsifikuar. 

Une, Noted deklaroj se mora peiqimin e Pales per perdorimin e te dhenave personale. Keto te 
dhena jane konfidenciale dhe u perdoren vetem per krijimiri dhe redaktimin e ketij Akti, ne zbatim 
te Ligjit nr.9887, date 10.03.2008 Per Mbrojtjen e te Dhenave Personale", I ndryshuar. 

Urie Noted, pasi bera verifikimin e Dokumentit te fotokopjuar me Origjinalin e paraqitur, konstatova 
se fotokopja e Dokumentit eshte e rregullt, me fshirje, korigjime apo shtesa dhe e vertetoj ate ne 
baze Ligjit 110/2018 date 20.12.2018 "Mbi Noterine" i ndryshuar, Nenit 62 dhe pikes 3,4,7 te 
Udhezimitte Ministritte Drejtesise, nr. 6291, date 17.08.2005. 

NOTER ALKETMANGKA Rr "AsimZenell" P/i. riO, Tirane, CEL 069,,% 74311 



VE 

I 

ASAMBLESE SE PERGJITHESHME 

Nr. 	Date 	/ 	/2020 

Sot, me date 26 shkurt 2020 në orën 10:00 në ambjentet e Hotel Rogner Tirana ne Tirane, 

u mblodh Asambleja e Përgjithshme e shoqerise "Digit-Alb" sh.a në zbatim të nenit 136 e ne vijim 

të ligjit nr.9901 date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare" (i ndryshuar), ketu e ne 

vijim "Ligjiltln Tregtar" dhe nenit 13 dhe 14 te Statutit te DigitAib sh.a (ketu e ne vijim 

"Statutliln"). 

a. 	Dekiarimeparaprake per mbledhjen sipas Ligjit Tregtar: 

• Mbledhja eshte thirrur sipas njoftirnit te dates 2 1.02.2020 te percjelle me poste elektronike 

nga Administratori tek te gjithe Aksionaret e shoqerise Digit-Alb sh.a sic figurojne ne ekstaktin e 

shoqerise ne daten 30.0 1.2020, qe perfshin shtyrjen e mbledhjes se dates 20.02.2020 me miratimin 

e shumices se Aksionareve dhe bashkimin e saj edhe me mbledhjen e dates 21.02.2020 te njoftuar 

nga Administratori, bashke me rendin e dites se seciles prej dy mbledhjeve; Njoftimet 

bashkelidhur. 

• Te gjithe aksionaret prezent ne mbledhje deklarojne se kane mane njoftimin rregullisht me 

poste elektronike per pjesmarrjen ne kete mbledhje sic parashikohet ne Ligjin Tregtar dhe ne 

Statut; Sa me siper, plotesisht ne zbatim te nenit 138 pika 4 te Ligjit Tregtar. 

Pasi u verifikua pjesmarrja e perfaqesuesve të saj, rezultoi se jane te pranishëm në mbledhje 

.Aksionaret si vijon: 	...... 

• Aksionari individ: Alba Gina, e perfaqesuar me prokure nga Aleksander Frangaj (me 

prokuren nr.956 Repertori nr.398 Koleksioni date 24/02/2020); 
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Aksionari individ: Agi 
	

o, merr pjese personalisht ne mbledhjen e Asamblese; 

Aksionari individ: Enkelejdi Joti, merr pjese personalisht ne mbledhjen e Asamblese; 

Aksionari individ: Alban Jaho, i perfaqesuar me prokure nga Kriselda Dine (me prokuren 

nr.1093 Repertori nr.432 Koleksioni date 26/02/2020); 

• Aksionari individ Itan Hoxha, ne moshe minore perfaqesohet nga Kujdestari Ligjor 

Vjollca Hoxha; perfaqesuar me autorizim nga Luizim Alushaj (nr.240 prot date 24/02/2020); 

• Aksionari individ Redia Hoxha, e perfaqesuar me autorizim nga perfaqesuar me autorizim 

nga Luizim Alushaj (nr.240 prot date 24/02/2020); 

• Aksionari individ Sarnir Mane, merr pjese personalisht ne mbledhjen e Asamblese; 

• Aksionari person juridik: Shoqeria "A.I.B.A Kompani" sh.a, me perfaqesues ligjor z.Andi 

Duka, i perfaqesuar me vendim te Asamblese se Pergjithshme te shoqerise, nga Armand Duka te 

date 21/02/2020. 

• Aksionari person juridik: Shoqeria "Arch Investor" sh.p.k, me perfaqesues ligjor Niko 

Leka, i perfaqesuar me prokure nga Enklid Milaj (me prokuren nr.387 Repertori nr.189 Koleksioni 

date 17/02/2020); 

• Aksionari person juridik: Shoqeria "DEM Capital" sh.p.k, perfaqesuar nga perfaqesuesi 

ligjor Petraq Shomo; 

• Aksionari person juridik: Shoqeria "E&E Investment" sh.p.k, perfaqesuar nga 

perfaqesuesi ligjor Arben Taipi; 

• Aksionari person juridik: Shoqeria "Loresa" sh.p.k, me perfaqesues ligjor Lorela Hoxha, 

perfaqesuar me autorizim nga Luizim Alushaj (nr.240 prot date 24/02/2020); 

• Aksionari person juridik: Shoqeria "Union Distribution Service Albania" sh.p.k, me 

perfaqesues Iigjor Ilir Karaguni, perfaqesuar me prokure nga Enklid Mihaj (prokure nr.389 

Repertori nr. 191 Koleksioni date 17/02/2020); 
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Aksionari person juridik: Shoqeria "Union Grup" sh.a, me perfaqesues iigjor Niko Leka, 

perfaqesuar me prokure nga Enklid Mihaj (prokure nr.388 Repertori nr.190 Koleksioni date 

17/02/2020); 

• Aksionari individ:  Eduard Poda  merr pjese ne mbledhje i lidhur me telekonference ne 

oren 19:28. 

Ne mbledhje eshte prezent ne funksionin e Administratorit te perkohshem te shoqerise DigitAib 

sh.a zj.Vjollca Hoxha; 

Lista e Aksionareve te pranishern szpas percaktimeve nenit 141 pika 3 te Ligjit Tregtar i 

nenshkruhet se bashku me kete vendiin dhe firmoset nga te gjithe Aksionaretprezent ne mbledhje 

dheperfaqesuesit e tyre meprokure dhe autorizim. 

b. Rendi i dites: 

Sipas njoftimit per thinjen e mbledhjes, mbledhja e thirrur per daten 20.02.2020 ka si rend dite si 

vijon: 

1. "Anuiimin e vendimeve te marra nga Asambleja e Pergjithshme e shoqerise Digit-Alb ne daten 

04.12.2019 te publikuara prane Qendres Kombetare te Bisnesit (ne daten 

16.12.2019). Vieresimine vendimarrjeve te tjera te kryera ne mbledhjet e dates 04.12.2019 dhe 

26.12.2019, me qeiim vleresimin e lig/shmerise se tyre ne mbledhjen e rregullt te Asamblese se 

Pergjithshme te shoqerise Digital-Alb sh.a. Venien ne dispozicion te Aksionareve te Digit-Alb te 

procesverbaleve te mbledhjeve te mbajtura ne daten 04.12.2019 dhe 26.12.2019,  ne formen 

shkresore dhe reg/istrimet audio 8 dite Para zhvillimit te mbledhjes se Asamblese se 

Pergjithshme brenda dates 12 shlurt 2020 ora 17:00 "nezbatirn te nenit  143  te Lig/itTregtar).. 

2.. K,yerjen e.pagesave te parapembetura te kesteve tepapaguara per Aksionaret e -Shitesit sipas 

Marreveshjes Kuader me nr.684 Rep dhe Nr.102 Kol date 10. 03.2010 (te ndryshuar) per kestin e 

muajit shtator 2019 dhe dhjetor 2019; 
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3. Shqyvtirn i kerkesave per Doreheqje  Ic  Anetareve  Ic Keshiiit i1ThiIceqyres Edmond Leko dhe 

Pefraq Shomo (tie zbatim te nenit 157/4 Ic Ligjit Tregtar); 

4. Ri:formatimin  i Keshihit Mbikeqyres. te Shoqerise DigitAib sh.a ne kuader te doreheqjeve te 

paraqitura nga Anetaret e Keshilhit Mbikeqyres (ne zbatim Ic nenit 135 pika 2/c, dhe nenit 22 

pika I Ic Statutit Ic she qerise,; 

5. Shkarkiruin e Administratorit te perkóhshem te shoqerise Digitalb sh.a (ne zbatim Ic nenit 135 

pika 2/c, nenit 167 pika 2 Ic hg/it tregtar dhe nenit l8pika 1 Ic Statutit Ic shoqerise); 

6 

	

	Emerimi iAdministratorit Ic rite she qedse DigitAlb sh.a. (ne zbatirn Ic nenit 135 pika 2/c, nenit 

167 pika 2 te ligjit tregtar dhe nenit 18pika 1 te Stat utit te shoqerise); 

Vleresiinin e kandidäturave te paraqitura nga edo Aksionar gjate perudhes 21 ditore deri tie 

daten e rnbledhjes dhe/ose kandidatüra Ic propozuara direkt tie mbledhje. Kandidaturat do Ic 

paraqitet dhe/osepropozohen bashke me CVe kandidatit" 

Sipas njoftimit per thirrjen e mbledhjes, mbledhja e thirrur per daten 2 1.02.2020 ka si rend dite  Si 

vijon: 

7. Vendim  per einerimin e dy anetareve Ic ninj Ic Keshihhit Mbikeqyres si pasoje e vakances se 

kr4juar nga doreheqjet eparaqitura nga Petraq Shouio dhe Ednwnd Leka ne daten 30,12.2019; 

/ 
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Asambleja ra dakort qe mbiedhja te drejtohet nga  z.Armh 	Duka, i ciii ben me dije rregullat e 

zhvillimit te mbiedhjes se dates 26..02.2020. 

Me konsensus te gjithe Aksionaret me unanimitet rane dakort qe te diskutohet dhe te vendoset 

vetem per ceshtjet e meposhtme. 

Ne zbatim te nenit 135, 144, 145, të iigjit nr.9901 date 14.4.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite 

tregtare" dhe Statutit të Shoqerise "DigitAib" sh.a, Asambleja e Pergjithshme e Shoqërise me 

voten "pro" te 97% te Aksionareve dhe voten "kunder" te Aksionarit Alban Jaho, 

VENDOSI: 

1. Ndryshimin me efekt te menjehershem te nenit 18 te Statutit te shoqerise DigitAib sh.a si 

vijon: 

Neni 18 

Emerimi i Administratorit 

a. Asambleja e Pergjithshme zgjedh nje ose disa Administratore te shoqerise, per nje 

periudhe Jo me gjate se 3 vJet, sipas nenit 158 te Ligjit Tregtar. Kompetencat ne 

rastin e emerimit te me shume se nje Administratori te shoqerise percaktohen ne 

vendimin e emerimit perkates nga Asambleja e Pergjithshme. Vendimet e emerimit 

te Administratorit do te merren sipas nje vendimi me shumice te 

cilesuar/kualUlkuar te Asamblese se Pergjithshme. Asambleja e Pergjithshme mund 

te shkarkoJe ne cdo kohe Administratorin nga detyra; 

b. Anetaret e Keshillit Mbikeqyres nuk mund te caktohen si Administrator. AsnJe nga 

Aksionaret apo palet e lidhura me to (sic percaktohet ne nenin 13 te Light Tregtar) 

nuk mund te zgJidhet 4dminisfrator.. Kufizime te tjera lidhur me emerimin e 

Administratoreveparashikohen nepiken 2 te nenit 158 te Light; 



• . 	 .,•. 

Pf , J~ 

2. Administratori aktual Vjollca Hoxha do te jelt'ne detyre deri ne daten 09.04.2020, date ne 

te cilen i perfundon mandati i emerimit te saj ne kete funksion, pa te drejte shtyrje afati, 

sipas vulinetit te saj te lire. Cdo vendim i marre nga Administratori qe largohet nga detyra 

pas dates 09.04.2020 (data e perfundirnit te mandatit te tij) eshte i pavlefshem per 

shoqerine DigitAib dhe palet e treta. 

3. Z.Redi Ali Lamaj identifikuar me leternjoftimin nr.1305291 16C emerohet ne detyren e 

Administratorit me efekt nga data 10.04.2020 dhe Znj.Eglantina Faredin Lamaj identifikuar 

me leternjoftimin me numer 105830144H emerohet ne detyren e Administratorit me efekt 

nga data 10.04.2020. 

4. Perfundimi i afatit te emerimit per te dy administratoret eshte 09/08/2020. 

5. Te dy Administratoret e zgjedhur sipas pikes 3 te ketij vendimi do te administrojne 

shoqerine per afatin nga 10.04.2020 den ne daten 09.08.2020 ne menyre te perbashket qe 

nenkupton firmen e perbashket ne nenshkrimin e cdo akti dhe kryeijen e cdo veprimi ne 

zbatim te kompetencave ligjore dhe statutore. 

6. Te vendoset dispozite tranzitore ne Statutin e shoqerise DigitAib sh.a, per afatin 

10.04.2020 deri me 09.08.2020 vetem per rastin e parashikuar ne vijim: 

Shkarkimi nga detyra i 1 (nje) prej Administratoreve per cdo i/of arsye, konsiderohet dhe 

ekzekutohet automatikisht si shkarkim edhe per Administratorin tjeter. Pavaresisht ketU 

shkarkiini Administratoret qendrojne ne detyre deri ne emerimin e Administratorit te ri 

sipas pikes 4 te ketU vendimi. 

7. Me hyrjen ne fuqi te ketij vendimi dhe ne cdo rast para perfundimit te afatit te emerimit te 

dy Administratoreve te zgjedhur sipas pikes 3 te ketij vendimi, Aksionaret bien dakort te 

zgjedhin Administratorin e ri. Te drejten ekskluzive per propozimin e Administratorit te ri 

vetem ne kete rast (ad hoc) e kane Aksionaret: Shoqeria "Loresa" sh.p.k, Redia Hoxha dhe 

Itan Hoxha. 	
.... 	 / 
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8. Ngarkohet Administratori i shoqeri 	date 08.04.2020 të kiyejè veprimet e nevojsbme 

per depozitimin dhe regjistrimin në Q.K.B të këtij vendimi. Nese prej Administrarorit ky 

vendim nuk do te depozitohet ne kete date, atehere cdo Aksioner apo person i autorizuar 

prej tij do te kryej veprimet e nevojshme per depozitimin dhe regjistrimin ne Q.K.B. 

Mbledhja e Asamblese se Pergjithshme mbyllet ne oren 21:00 dhe Aksionaret e pranishem qe 

votuan nenshkruajne me vulinetin e tyre te lire kete vendim ne mbledhjen e Asamblese se 

Pergjithshme. 

Vendirni ka 8 faqe dhe neshkruhet ne 15 kopje te njejta origjinale me te njejten viere. 

Ky vendim hyn ne fuqi menjehere. 

AKSIONARET 

Shoqëria Digit  -  Alb Sh.a 

Agim Zeqo 

4j' 1-7 /el ; 
Redia Hoxha 

6XI  54v14( t' t1 iP4-f.2, 

i,(Alba GI 
4 / 	01 

(7/ 
Eclijard Poda 

I 

 

e4 

Itan Hoxha 
	 Alban JAHO 

t4) 	LLSJ1 
	

kk2S-rt, flQ/ 

Per: "Union Distribucion Service Albania" SH.P.K* 
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Per: "DEM Capital" SH.P. 

4' 

Per: "LORESA" SH.P.K* Per "E&E Investment" sh.p.k 











endim I Asambtesë Se Aksionarëve të "Digit-Alb" sh. .7date 	/ 	/2020 
"P r miratimin e anëtaréve të késhitLit mbikqyres t -  hoqërise "Digit-Alb" sh.a. Faqe 1/2 

V E N D I M 

ASAMBLESE SE PERGJITHESHME 

Nr.Q%   Date  Z1/Q72020 

Sot, me datëc 	I 	/2020 në orën 	: 	në selinë e shoqërise "Digit-ALb" sh.a u mbLodh 
AsambLeja e Përgjithshme e shoqerise, në zbatim té nenit 136 të Ligjit nr.9901 date 14.04.2008 "Per 
tregtaret dhe shoqeritë tregtare". 
Pasi u verifikua pjesmarrja e perfaqësuesve te saj, rezuLtol se ato jane të pranishem në mbledhje dhe 
konfirmuan se Jane njoftuar rreguUisht per zhvillimin e kësaj mbledhje sipas procedures së përcaktuar né 
Ligj dhe né Statut. 

MbLedhja e AsambLesë së Përgjithshme ka per rend dite: 

Emërimin e anétareve té këshittit mbikqyres si pasojë e vakances së krijuar; 

Konstatohet se: 

aksioneret e DIGITALB jane njoftuar ne menyre te rreguUt per mbtedhjen dhe per rendin e dites, 

ne perputhje me Statutin; 

- 	kuorumi per te citesuar mbtedhjen si te vtefshme me qetlim marrjen e vendimeve per rendin e 

dites eshte i permbushur ne perputhje me Statutin; 

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

nenshkruar vendimin ne perputhje me Statutin; 



Për. "Arch Investor" SH.P.K 	 Samir MANE 

C- 

Per: "E&E Investment" SH.P.K 

Per: "A.I.B.A Kompani" SH.A 

Per: "DEM Capital" SH.P.K 

Per: "Union Distribution Service Albania" SH.P.K 

\cJ  
Per: "UNION 

J11 1i C5 

RU P" SH.A 

IV 

r 

Ne përfundim të mbtedhjes se Asambtese se Pergjithshme, pasi u diskutua rendi i dites, mbështetur në 
nenin 135 te Ligjit nr.9901 date 14.4.2008 "Per tregtaret dhe shoqëritë tregtare" dhe të Statutit e Shoqërisë 
"Digit-Alb" sh.a, Asambleja e Pergjithshme e Shoqërisë, 

V EN DOS I: 

1. Tëemërojë në detyrën e Anëtarit të Këshi(Lit Mbikqyrës të shoqerisë "DigiALb" sh.a, Znj.Vjotica Hoxha 
identifikuar me Letërnjoftimin nr.G95323231L, me afat duke fittuar nga data 28/05/2020 deri me 
05/03/2021. 

2. Té emërojë në detyrën e Anëtarit të KëshiLtit Mbikqyres te shoqërisë "Digi-Alb" sh.a, Z.Azmi Stringa 
identifikuar me tetérnjoftimin nr.160523059V, me afat duke fittuar nga data 28/05/2020 deri me 
05/03/2021. 

3. Të kryhen veprimete nevojshme nga Administratoret e Digit-Alb per depozitimin né Q.K.B të këtij vendimi. 

AKSIONERET 
Shoqeria Digit-Alb SH.A 

Përfaqësuar nga: 

Alba GINA 

d,owiteh < 
JAHO Agim ZEQO 

Per:"

4,0,7>- 
ESA"P.K Reda HOXHA It a HOXHA 

	/ 	/2020 
Faqe 2/2 

Vendim i Asamblesé së Aksionarëve të"Digit-Alb" sh.a. date 
"Per miratimin e anëtarëve të këshilLit mbikqyres te shoqërise "Digit-Aib" sh.a. 

































































VEN DIM

ASAMBLESE SE PERGJITHESIIME

Nr. JO Date /E/2O21

Sot, me date 29 Mars 2021 në orën 18:00 ne Tirane, u zhvitlua Asambteja e Pergjithshme e shoqërisë
“Digit-Mb” sh.a në zbatim të nenit 136 e ne vijim të Ligjit nr.9901 date 14.04.2008 “Per tregtaret dhe
shoqërite tregtare” (I ndryshuar), ketu e ne vijim “LigJi/t/n Tregtar” dhe nenit 13 dhe 14 te Statutit te
DigitALb sh.a (ketu e ne vijim “Statut/i/n”).

a. Dekiorime paraprake per mb(edhjen sipas Ligjit Tregtar:
• MbLedhja eshte thirrur sipas njoftimit etektronik te dates 18.12.2020, te paraqitur nga perfaqesuesi
I Aksionarit UDSA, Arch Investor, Union Grup dhe eshte shtyre me vendimin e Aksionareve per ne daten
29.03.2021.
• Te gjithe aksionaret e Digitatb sh.a. Jane njoftuar rregut[isht me poste &ektronike per pjesmarrje
ne kete mbiedhje sic parashikohet ne Ligjin Tregtar dhe ne Statut-in e shoqerise.
• MbLedhja e Pergjithshme e Aksionareve te shoqerise Digitatb sh.a.mbahet ne formatin eLektronik
ZOOM, sipas formaliteteve te percaktuara dhe te njoftuara paraprakisht nga shoqeria tek te gjithe
Aksionaret, sic parashikohet ne Ligjin Tregtar dhe ne Statut;

Pasi u verifikua
.

pjesmarrja, rezuttoi se jane te pranishëm në mbtedhje Aksionaret si vijon:
aksionari individ “Itan HOXHA”, mbajtës 119717.0000 te aksioneve qe i korrespondojne
8.560% te totaLit te kapitalit te shoqerise, perfaqesuar nga z.Bjorn Xhokaxhiu me
autorizimin e dates 07/12/2020.
aksionari individ “Redia HOXHA”, mbajtës I 9663.0000 te aksioneve qe I korrespondojne
4.190% te totatit te kapitatit te shoqerise, perfaqesuar nga z.Bjorn Xhokaxhiu
meautorizimin e dates 07/12/2020.

• aksionari “Loresa”, mbajtes I 69182.0000 te aksioneve qe I korrespondojne 30.070% te
totaLit te kapitaLit te shoqërise, përfaqësuar nga z.Bjorn Xhokaxhiu me autorizimin e dates
07/12/2020.

• aksionari” Union Distribucion Servis Albania”, I pranishem në mbledhje, mbajtës I
15645.5000 te aksioneve qe i korrespondojne 6.800% te totatit te kapita[it te shoqerise,
perfaqesuar nga z.Enktid Mitaj me autorizimin e dates 07/12/2020.

• aksionari “Dem Capital”, mbajtës i 20476.7000 te aksioneve qe i korrespondojne 8.900%
te totalit te kapitalit te shoqërise,perfaqesuar nga perfaqesuesi Ligjor z.Petraq Shomo.

• aksionari “Arch Investor”, mbajtes i 7362.4400 te aksioneve qe I korrespondojrie 3.200%
te totatit te kapitaLit te shoqërise, perfaqesuar nga z.Enklid MiLaJ me autorizimin e dates
07/12/2020.

• aksionari “A.I.B.A Kompani”, mbajtës I 21234.0000 te aksioneve qe I korrespondojne
9.230% te totaUt te kapitatit te shoqérise, perfaqesuar nga z. Armand Duka me autorizimin
e dates 20/12/2020.

• aksionari” E&E INVESTMENT, mbajtës 1 20476.7000 te aksioneve qe I korrespondojne
8.900% te totatit te kapitatit te shoqerise, perfaqesuar nga perfaqesuesi Ligjor z.Arben
Taipi.

• aksionari “Union Grup”, mbajtës 115645.5000 te aksioneve gel korrespondojne 6.800% te
totatit te kapitatit te shoqérise, perfaqesuar nga z.EnkUd Mitaj me autorizimin e dates
07/12/2020.

Vendim i Asambtesë se Aksionarëve te “Digit-Mb” sh.a. date
“Per emerimin e anet reve te keshitlit mbikqyres të shoqërise 1/3 /1



• aksionari individ “Alba Gina”, mbajtës 14999.0000 te aksioneve qe I korrespondojnë 2.17%
te totaLit te shoqerise.

• aksionari individ “Samir Mane”, mbajtës 1 3048.1300 te aksioneve qe I korrespondojne
1.32% te totaLit te shoqerise perfaqesuar nga Z.Armando Duka me prokure Nr.4404 2370
dt. 29. 10. 2020

• aksionari individ “Agim Zeqo”, mbajtës I 6428.0000 te aksioneve qe I korrespondojnë
2.79% te totaLit te shoqërise perfaqesuar nga Z.Armando Duka sipas e-maiLit te
dt.11. 02. 202 1.

b. Rendi I dites:
Sipas njoftimit per thirrjen e mbledhjes, mbledhja e thirrur ne daten 29.03.2021 nder te tjera ka rendin e
dites si vijon:

Emërimin e anëtareve vakant té Këshittit Mbikeqyrës;

Ne zbatim te nenit 135 pika 2/c, 144, 145 e ne vijim te Ligjit nr.9901 date 14.4.2008 “Per tregtaret dhe
shoqërite tregtare” dhe Statutit té Shoqërise OigitA(b” sh.a, Asambleja e Pergjithshme e Shoqërise:

V END OS I:

1. Të emërojë ne detyrën e Anëtarit te KeshiLLit Mbikqyres té shoqerise “Digi-ALb” sh.a, z.Petraq Shomo
identifikuar me Leternjoftimin me numer personaL G30107128Q me afat duke fiLluar nga data
29/03/2021 den me 28/03/2022.

2. Të emërojë ne detyrën e Anétanit té KeshiLtit Mbikqyrës të shoqërisë “ Digi-ALb” sh.a, znj.Gentiana
Gjenmeni identifikuar me letërnjoftimin me numer personal 1-1555020461, me afat duke fiLLuar nga
data 29/03/2021 den me 28/03/2022.

3. Te emërojë në detyrén e Anëtarit të KeshiLlit Mbikqyres të shoqérisé “ Digi-Aib” sh.a, znj.Jeronima
Lutashi identifikuar me etërnjoftimin me numer personaL Ii 5507052F, me afat duke fiLLuar nga data
29/03/2021 den me 28/03/2022.

Vendim i Asarnbtesë sëAksionarëve U “Digit-ALb” sh.
“Per emenimin e anetareve te keshiLlit mbikqyres té



4. Të emérojé né detyrën e Anëtarit te Këshitlit Mbikqyrës të shoqerise” Digi-ALb” sh.a, z.Arben Taipi
identifikuar me Leternjoftimin me numer personaL G50401087C, me afat duke fiLtuar nga data
29/03/2021 den me 28/03/2022.

5. Ngarkohet Administratori I shoqenise té kryeje veprimet e nevojshme per zbatimin e ketij vendimi
si dhe per depozitim në Q.K.B.

6. Vendimi ka 3 faqe dhe neshkruhet ne 3 kopje te njejta ortgjinale me te njejten viere.

Aksionaret ne mungese ne rnbledhje, pasi u bene me due per permbajtjen e vendimit qarkuttues,
konfirmojne vutinetin e tyre per miratimin e vendimmarrjes si me siper dhe nenshknimin e ketij vendimi
te Asamblese se Pergjithshme.

ARSIONERET

Per: “LORESA” SH.P.K
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