
KONTRATE SIIITJE AKSIONESH

Ti SHOQERISE “PHOENIX PETROLEUM GAS” Sh.A.

Sot, nC Tirane, me date 16.09.2021 (dymije e njezet e nje), hartohet kjo kontrate e shitjeve të

aksioneve ndermjet paleve si me poshte:

Shitesi: z. Naim Kasa, shietas shqiptar, lindur me 26.07.1967 ne Tirane e banues ne
Tirane, mbtes I ]etemjoftiniit ID me Nr. 032401719 dhe Nr. Personal
G707260401, madhor me zotesi Ic plotejuridike perte vepruar;

(ne vijim e per efekt të kesaj Kontrate referuar si “Shitesi”);

dhe
Bleresi: Z. IsufBerber4 shtelas shqiptar, lindur me 24,07.1969 ne, Vlore e banues ne

Tirane, mbajtes I Ieternjoftimit ID me Nr. 029109110 dhe Nr. Personal
G90824125M, madhor me zotesi te plotejuridike per te vepruar; (ne vijim e per
efekt te kesaj Kontrate referuar si “Bleresi”);

Ne vijim e per efekt te kesaj Kontrate, Shitesi dhe Bleresi dote referohen veçmas si Pale/a dhe se
bashku si Pale/t.

MEQENESE:

a. Shoqeria “Phoenix Petroleum Gas” Sh.A., eshte një shoqeri aksionare. e themeluar e qe
funksionon sipas ligjeve tC Republikes së Shqiperise, e regjistruar ne Regjistrin Tregtar

Shqiptar me NIPT LI 1620009U, me seli ne Rruga e Elbasanit, Pallati i Ri, (ngjitur me
Fakultetin e Gjeologji Minierave). Kulla IMC 6/7, Kati 3, Tiranë, Shqipëri (“Shoqeria”), me
nje kapital prej 3.500.000,00 Leke. I ndare ne 100 aksione me viere prej 35.000 leke secili dhe
sikurse rezulton nga ekstrakti I regjistrit tregtar leshuar nga QKR per te dhenat e Shoqerise,
Shitesi zotëron 25 % (njezet e pese perqind) te kapitalit te regjistruar të Shoqerise;

b. Shitesi I ka njoftuar Bleresit oferten e tij per shitjen e 25% (njëzet e pesë perqind) te aksioneve
te kapitalit te regjistruar te Shoqerise dhe Bleresi ka pranuar te bleje aksionet e zotCruara dhe
te ofruara nga Shitesi ne Shoqeri;

c. Ne zbatim të kerkesave te Iigjit dhe Statutit te Shoqerise, PaICt kane vendosur te lidhin kete

Kontrate;
ATEHERE, duke qenë se ekzistojne keto kushte paraprake. per te cilat Palet nuk kane pretendime
ape kundershtime, Palet bien dakord per sa me poshte vijon:

Neni 1 Objekti
1.1.NCpCrtnjet kesaj Kontrate Shitesi bie dakord që te shese dhe Bleresi bie dakord që te bleje

gjithsej 25 (njezet e pese) % te aksioneve te kapitalit te regstruar te Shoqerise.

Neni 2 çmimi

2.1 çmimi I shitjes sC 25% (njCzet e pese) te aksioneve ne kapitalin e shoqerise eshte 875,000
LEKE (teteqind e shtatedhjete e pesë [eke).



2.2 çmini i shitjes së aksioneve dote paguhet cc Ilogarine bankare Ic shitesit dhe mandate bankar
do te perbeje prove per kryerjen e pageses.

Neni 3 Deklarimet dhe garancite

3.1 Shitesi dekiaron dhe verteton se në daten e nenshkrimit t kesaj Kontrate ai zotëron aksionet

që do të transferohen sipas kesaj Kontrate, dhe ka të drejten per Cl transferuar keto aksione dhe
se nenshkrirni apo zbatimi i kesaj Kontrate nga Shitesi nuk vjen në kundershtim me ligjet.
Statutin. kontratat, marreveshjet apo dokumente të tjera ligjore, subjeki I të cilave eshle Shitesi.

3.2. Bleresi dekiaron dhe verteton se në daWn e nenshkrimit të kesaj Konirate Bleresi ka tagra të
plota per të pranuar aksionet nga Shitesi sipas percaktimeve të kesaj Kontrate dhe se nenshkrimi
apo zbatimi I kesaj Kontrate nga Bleresi nuk vjen ne kundershtim me ligjet, Statutin, kontratat,
marreveshjet ape dokumente të tjera ligjore, subjekt i të cilave eshte Bleresi.

Neni 4 Transferimi I të drejtave mbi aksionet
4.1.Pronësia mbi aksionet e Shoqerise, objekt I kesaj Kontrate, kalon nga Shitesi te Bleresi

menjehere inc rienshkrimin e kesaj Kontrate. Kalimi I pronesise së aksioneve të Shoqerise tie

favor lë Bleresit do të regjistrohet në Qendren Kombetare të Biznesit tie perputhje me Ligjin
9901/2008, te ndryshuar dhe Ligjin 9723/2007, te ndryshuar.

4.2. Pas nenshkrimit te kesaj Kontrate, struktura e zoterimit te kapitalit Ihemeltar te Shoqerise dote
jete si vijon:;
- Z. Jsu[Berbeii, beherzoterues 1100% te aksioneve ne kapitalin e shoqerise;

4.3.Me nenshkrirnin e kësaj Kontrate, Bleresi gëzon tC gjitha të drejtat per te regjistruar pronCsinë
mbi aksionet e zotëruara në emër te tij në Regjistrin Tregtar pranë Qendres Kombetare të
Regjistrimit si dhe pranë cáo institucioni tjeter shteteror sipas legjislaeionit në fuqi.

Neni 5 Te ndryshme
5.1.çdo kusht, kinuzole ape parashikim I kesaj Kontrate do tëjetë i vlefshem pavaresisht kushteve,

klauzolave apo parashikimeve te tjera dhe vlefshmeria e një kushti, klauzole apo parashikimi
nuk do ë cenohet nga pavlefshmeria e një kushti, Idauzole ape parashikimi tjeter.

5.2. Kjo Kontrate do të interpretohet dhe zbatohet në perputhje me dispozitat e Ligjit 9901/2008, te
ndryshuar dhe Kodit Civil të Repubiikes se Shqiperise.

5.3.çdo konflikt që ka lindur si pasojC ape lidhet me kete Kontrate do të zgjidhet ne marreveshje
ndermjet Paleve, ne rast të kundert kompetente per zgjidhjen e konuikteve eshte Ojykata e
Rrethit Gjyqesor Tirane.

5.4. Kjo Kontrate hartohet në gjuhen shqipe në 2 (dy) kopje origjinale.

SHITEST BLERESI

NAIM KASA ISUF BERBE I
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