
KONTRATi SHITBLERJE
TE KUOTES NE KAPITALIN E SHOQERISE

“ALAIMNI TRADE PARTNER”SH.P.K

Palët

Z.Spiro Naçi, i bin i Vasilit, shtetas Shqiptar, lindur me 31.03.1997, në Janine-Greqi, banues nëDropull-Gjirokaster, mbajtës i leternjoftimit me ID Nr.033 128830, madhor me zotësi të plotejuridike per të vepruar, që ketu e me poshte do të quhet SHITESI

dhe

Subjektit INVG Shpk , me NIPT L81316018U, adresa ne Tiranë, me administrator z.PandeliGaro,mbajtes i leternjofiimit nr.033491207 i regjistruar prane QKB, që ketu e me poshte do të quhetBLERESI

Referuar bashkerisht si “Palët”.

kane hartuar Kontraten e Shitblerjes te kuotes ne Kapitalin e Shoqerise “Aladini Trade Partner”Sh.p.k date 06.09.2021, sivijon:

SHITESI: Spiro Naçi, eshte pronar në shoqerine “Aladini Trade Partner” sh.p.k. person juridik i sedrejtes shqiptare, e regjistruar nC Qendren Kombetare të Biznesit me date 09.11.2020, me seli: NjesiaBashkiake nr.5, Rruga Sami Frasheni, ,Zone Kadastrale nr.8270, sip.31 I m2, nr pasurie 2/510±2, vol41. faqe 206/207, me namer NIPT: M0231 1002E. me kapital prej 9.300.000 leke, që perbehet nga 5kuota.

Kapitali i shoqerise zoterohet nga ortaket:
-Z.Spiro Naçi me 59.2% te kapitalit
-Z.Valer Pinderi me 20% te kapitalit
-Z.Gerti Boshnjaku me 5% te kapitalit
-Z.Julian Lesi me 14.5 % te kapitalit.
-Z.Gjer Konomi me 1.3% te kapitalit

Njeri nga ortaket e shoqerise “Aladini Trade Partner” sh.p.k., Z.Spiro Naçi ka kërkuar të shese 2% tekuotes qC zotëron në kapitalin e shoqerise “Aladini Trade Partner” sh.p.k., tek ortaku i ri 1NVG Shpk ecila ka shprehur interesin per bterjen e 2 % te kuotes te kapitalit te shoqerise “Aladini Trade Partner”sh.p.k.

BLERItSI: INVG Shpk pranon të bleje nga shitesi ortaku i shoqerise “Aladini Trade Partner” sh.p.k.,prej 2 % të kapitalit, ose me vlefte prej 186,000 (Njeqind e tetedhjete e gjashte mije) Ieke nga kapitaliqë disponon në shoqeri.

/



Pronesia e shitesit Z.Spiro Naçi per kuoten prej 2% dhe vleren e kapitalit në shoqeri “Aladini TradePartner”vertetohet nga Ekstrati i Qendres Kombetare të Regjistrimit date 06.09.2021.

Nga shit-blerja e kuotes të kapitalit prej 2% te zoteruar nga ortaku ekzistues I shoqerise Z.Spiro Naçitek ortaku I ri të shoqerise, pjesëmarrja në kapital do tëjetë:

Z.Spiro Naçi do të zotërojë 57.2% të kapitalit, ose 1(nje) kuote dhe në viefte pre] 5,319,600 leke,

Z.Valer Pinderi do të zoterojë 20 % të kapitalit. ose I (nje) kuote dhe ne viefto prej 1.860.000 lekë,

Z.Gerti Boshnjaku do te zotërojC prej 5 % të kapitalit, ose 1(ije) kuote dhe në vlefte pre] 465,000Iek,

Z.Gjergj Konomi do të zotërojë prej 1.3 % të kapitalit, ose 1(ije) kuote dhe ne viefte prej 120,900Ieke

Z.Ju!ian Lesi dote zotërojë prej 14.5% te kapitalit, ose 1(nje) kuote dhe ne vleftC prej 1,348,500 leke

INVG Shpk do të zotërojë prej 2 % të kapitalit, ose I (nje) kuote dhe në vlefte prej 186,000 leke

Likujdirni I vleres të kuotës që zotCrohet nga ortaku Z.Spiro Naci prej 186,000 leke behet nga ana ebleresit.

Ne perputhje me kerkesat e Ligjit Nr.8438, date 28.12.1998”Për Tatimin mbi te Ardhurat”, indryshuar, nga shitja e kuotes prej 2 % të kapitalit tC shoqerise “Aladini Trade Partner”nga ortaku Z.Spiro Naçi nuk lind ndonje detyrim pasi viera e shitjes te kuotes eshte e barabarte me vleren nominalete kuotes.

Kjo kontrate lidhet me vulinetin e lire tC paleve dhe pasi gjendet e rregullt, firmoset sipas ligjit ngapalet

PALlET

SHITESI

47!

0


