
MARREVESHJE PER SHIT-BLERJE AKSIONESH 

Kjo marreveshje per shit-blerje aksionesh nCnshkruhet sot me date 29 tetor 2021 midis 
dhe nga palet e meposhtme: 

A. 	Z.Agim ZEQO, lindur Korce ne date 26.08.1968, madhor dhe me zotesi te plote per 
te vepruar, me adrese: Rruga "Dhaskal Todhri", Nr.35 Kashar, Tirane, identifikuar me 
Ieternjoftimin nr.G80826036H (këtu e tutje referuar si "Shitesi"); 

dhe 

A. Zj. Alba Gina, shtetase shqiptare, lindur me 14.04.1977, ne Lushnje, madhore dhe 
me aftësi td plotë Iigjore per te vepruar, mbajtëse e dokumentit te identifikimit 
pasaporte me nr.BE3837635 dhe nr personal H75414143J, ketu e tutje referuar si 
"Blerësi"). 

Palet kane vendosur dhe rend dakord si me poshte: 

vijon: 
1. Shitesi gezon t drejten e plote dhe eksklu.zive te pronesisë dhe zotërimit te 6,427.48629 

aksione te zakonshme me nje viere nominate prej 6,427,486.29 LEK (gjashte milion e 
katerqind njëzeteshtate mijë e katerqind e tetedhjetegjashte pike njezetenente lekë), te chat 
perfaqesojne 2.79% (dy pike shtatedhjetenente përqind) td kapitalit aksionar te shoqerise 
Digitaib Sh.A., e themetuar dhe organizuar në perputhje me legjistacionin shqiptar, e 
regjistruar ne Qendren Kombetare te Biznesit me NUIS: K41719004D. 

2. Shitesi shet, transferon dhe dorezon pronesine e plote dhe zoterimin e aksioneve te 
cilësuar ketu me siper, konkretisht të 6,427.8629 aksione te zakonshme me një vlerë 
nominate prej 6,427,486.29 LEK (gjashte milion e katerqind njëzeteshtatë mijë e 
katerqind e tetedhjetegjashte pike njezetenente Iekë), te cilat perfaqesojne 2.79%% (dy 
pike shtatedhjetenente perqind) te kapitalit aksionar te shoqerise Digitatb Sh.A. dhe te 
gjitha td drejtat e që ai gezon si aksionar, ja kalon blerësit, i cili pranon t'i bleje, per nje 
cmim prej 94.000 Euro (nentedhjete e katermije euro). 

3. Bleresi do te paguaje brenda dates 31 dhjetor 2021 çmimi e plote prej 94.000 EUR ne 
Ilogarine bankare te Shitësit me këto te dhëna: 
Emri I Bankes:Tirana Bank Sh.A. 
Titullari i Ilogarise: Agim Zeqo 
IBAN AL502061 11070000115170101002 
Kodi SWIFT. TIRBALTR 

4. Shitesi në kete menyre dekiaron që aksionet e transferuar ne: baze te kësaj marrëveshjeje 
jane td lira dhe te pastra nga çdo peng, barrë siguruese, kufizim, garanci e një tjetër natyre, 
kufizim ose nga ndonje pengese ligjore ne pergjithesi. 

5. Me nënshkrimin e kesaj marreveshje dhe ne cdo rast me shlyerjen e cmimit te shitjes, 
Shitesi nuk ka dhe nuk do te kete ndonje pretendim tjeter perkundrejt Bleresit ne Iidhje 
me bterjen e aksioneve te mesiperme. 

Ne cdo rast vetem pagesa e plote e çmimit nga Bleresi eshte kusht thelbesor per 
perfitimin e pronesise se aksioneve nga Bleresi sipas objektit te kesaj marreveshje. 
Me pagesen e plote te çmimit nga Bleresi, shitja quhet e kryer dhe Bleresi perfiton 
pronesine e aksioneve. (Pagesa pjesore e cmimit nuk sjetl perfitimin e pronesine se 
aksioneve nga Bleresi sipas kushteve te marreveshjes). 	
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S ësi 

gim ZEQO 

D ;ta:29.1O.2021 

Pas transferimit W mësipërm te aksioneve, veprim i ciii perth shmangur çdo dyshim do te 
jetë i viefshem dhe ekzekutohet ne zyrën e qendrCs së biznesit (QKB) vetëm pasi te jetë 
paguar cmimi I plotë në perputhje me pikat (2), (3) dhe (5) me fart, Shitësi nuk gëzon 
me asnjë td drejte ose titull mbi aksionet e mesiperme dhe Blerësi, te cilit aksionet i jane 
transferuar dhe dorëzuar në persa i perket pronesise dhe posedimit, do te gezoje të drejtën 
t'i zotërojë, posedojë, perdore, shfrytezoje dhe disponojë ato me vuilnetin e tij to lire si 
pronar dhe posedues I tyre. Bleresi gëzon te drejten te ushtrojC td gjitha te drejtat qe 
rrjedhin nga e drejta e tij e pronesise. 

Blerësi do te vijojë me regjistrimin e nevojshëm td transaksionit ne fjalë në Regjistrin e 
Biznesit td mbajtur në Qendren Kombëtare te Biznesit vetem pasi te jete paguar cmimi I 
plotë ne perputhje me pikat (2) dhe (3) me siper. 

çdo mosmarrëveshje që lind në lidhje me ekzekutimin ose interpretimin e kësaj 
marrëveshje do te paraqitet per zgjidhje prane Gjykatave kompetente të Tiranës. 

Palët kontraktore sipas kësaj marreveshje heqin dorë nga çdo e drejtë e ankimimi td kesaj 
marreveshje. 

Kjo marreveshje hyn në ftiqi me nënshkrimin nga td dy palet. 

E DESHMI TIE PALEVE, kjo marreveshje aktuaie u hartua në 4 (kater) kopje origjinaie nga 
let, te chat me leximin e saj nCnshkruajne aktin në përputhje me vuilnetin e tyre te lire dhe te 

p otë. 

PALT KONTRAKTORE 

Blerësi 

4&  
Z. Alba GINA 

Data: 29.10.202 1 
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MARREVESHJE PF R SI I IT-BLERJ E AKSIONESH 

Kjo marrëveshje per shit-blerje aksionesh nënshkruhet sot me date 29 Tetor 2021 midis 
dhe nga palët e mëposhtme: 

A. 	Z. Samir Mane, shtetas shqiptar, lindur në Korçë, Shqiperi, me date 24 Dhjetor 1967, 
macthor dhe me zotësi td plotë juridike per tC vepruar, mbajtes i letërnjoftimit me nr. 
030866691 (këtu e tutje referuar Si "Shitesi"); 

dhe 

A. Zj. Alba Gina, shtetase shqiptare, lindur me 14.04.1977, në Lushnje, madhore dhe 
me aftësi të plote Iigjore per të vepruar, mbajtCse e dokumentit tC identifikimit 
pasaporte me nr.BE3837635 dhe nr personal H75414143J, kCtu e tutje referuar si 
"BlerCsi"). 

Palët kane vendosur dhe rënë dakord si me poshte: 

vijon: 
1. ShitOsi gëzon tO drejten e plotë dhe ekskluzive tO pronOsisO dhe zotOrmiit tO 6,427.48629 

aksione tO zakonshme me njO vierO nominale prej 6,427,486.29 LEK (gjashtO milion e 
katerqind njezeteshtatO mijO e katerqind e tetOdhjetegjashtO pikO njOzetenOntO lekO), to cilat 
perfaqesojnO 2.79% (dy pikO shtatOdhjetO e nOntO pOrqind) to kapitalit aksionar tO 
shoqOrisO Digitaib SILA., e themeluar dhe organizuar nO pOrputhje me legjislacionin 
shqiptar, e regjistruar nO QendrOn KombOtare te Biznesit me NUIS: K41719004D. 

2. ShitOsi shet, transferon dhe dorOzon pronesinO e plote dhe zotOrimin e aksioneve te 
cilesuar kOtu me siper, konkretisht tO 6,427.8629 aksione tO zakonshme me njO vierO 
nominale prej 6,427,486.29 LEK (gjashte milion e katerqmd njOzet e shtatO mijO e 
katOrqmd e tet&thjetë e gjashtO pikO njCzet e nOntO lekO), WE cilat pOrfaqOsojnO 2.79% (dy 
pike shtatOdhjetO e nOntO perqind) tO kapitalit aksionar tO shoqOrisO Digitaib Sh.A. dhe tO 
gjitha to drejtat e qO ai gOzon si aksionar, ja kalon blerësit, i ciii pranon t'I blejO, per njO 
cmim prej 94.000 Euro (nOntOdhjetO e katOrmije euro). 

3. BlerOsi do td paguajO brenda datOs 31 Dhjetor 2021 çmimi e plote prej 94.000 EUR në 
llogarinO bankare tO ShitOsit me kOto tO dhOna: 
Emri i Bankes:Tirana Bank SH.A. 
Titullari i ilogarisO: Samir Mane 
IBAN AL42 2061 1028 0000 1201 3557 3001 
Kodi SWIFT:TIRBALTR 

4. ShitOsi nO ketO menyrO dekiaron qO aksionet e transferuar nO bazO tO kOsaj marrOveshjeje 
janO tO lira dhe tO pastra nga cdo peng, barrO siguruese, kufizim, garanci e njO tjetOr natyre, 
kufizim ose nga ndonjO pengesO ligj ore nO pergjithosi. 

5. Me nOnshkiimin e kOsaj marrOveshje dhe ne edo rast me shlyerjen e çmimit tO shitjes, 
ShitOsi nuk ka dhe nuk do td këte ndonjO pretendini tjetOr pOrkundrejt BlerOsit ne lidhje 
me blerjen e aksioneve td mOsiperme. 

NO cdo rast vetOm pagesa e plotO e cmimit nga BlerOsi OshtO kusht theibOsor pOr 
pOrfitimin e pronOsise sO aksioneve nga BierOsi sipas objektlt tO kOsaj marrOveshje. 
Me pagesen e plotO tO çmimit nga BlerOsi, shltja quhet e kryer dhe BlerOsi pOrfiton 
pronOsinO e aksioneve. Pagesa pjesore e çmimit nuk sjell pOrfitimin e pronOsinO sO 
aksioneve nga BleOesi sipas kushteve td marrOveshjes). 
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L Samir MANE 

Data:  29.10.2021  

Data:29. 10.2021 

Blerësi 

AL/I  11 

Z. Al 'a GINA 
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6. Pas transferimit të mësipërm td aksioneve, veprim i ciii per td shmangur cdo dyshim do tC 
jeth i vlefshëm dhe ekzekutohet në zyrën e qendrCs së biznesit (QKB) vetëm pasi të jetë 
paguar cmlml i plotë në perputhje me pikat (2), (3) dhe (5) me lart, Shitësi nuk gCzon 
me asnje th drejtë ose titull mbi aksionet e mesiperme dhe Blerësi, tC cilit aksionet i janC 
transferuar dhe dorëzuar në persa I perket pronësisC dhe posedimit, do tC gëzojë th drejten 
t'i zotërojC, posedojë, përdorë, shfrytezoje dhe disponoje ato me vulinetin e tij të lire si 
pronar dhe posedues i tyre. Blerësi gëzon të drejtën të ushtrojC tC gjitha td drejtat qC 
rrjedhin nga e drejta e tij e pronesise. 

7. Bleresi do td vijojë me regjistrimin e nevojshëm të transaksionit në fjalC ne Regjistrin e 
Biznesit td mbajtur ne Qendren Kombëtare tC Biznesit vetëm pasi tC jetC paguar cmimi i 
plote ne perputhje me pikat (2) dhe (3) me sipër. 

8. cdo mosmarrëveshje qe find nC lidhje me ekzekutimin ose interpretimin e kësaj 
marrëveshje do tC paraqitet p6r zgjidhje pranC Gjykatave kompetente td Tiranës. 

9. Palët kontraktore sipas kesaj marrëveshje heqm dorë nga çdo e drejtC e ankimimi tC kësaj 
marrëveshje. 

10. Kjo marrCveshje hyn në fuqi me nënsbkrimin nga të dy palët. 

A DESHMI TE PALVE, kjo marreveshje aktuale u hartua në 4 (katër) kopje origjinale nga 
palet, td cilat me leximin e saj nënshkruajne aktin ne përputhje me vulinetin e tyre tC lire dhe të 
plotë. 

PALET KONTRAKTORE 

Shitësi 

tl(Vt 
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