Buletini i Njoftimeve Zyrtare

I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
www.legjislacioni.gov.al

Botim i Qendrës së Botimeve Zyrtare

Viti: 2015 – Numri: 6

Tiranë – E hënë, 22 qershor 2015

PËRMBAJTJA
Faqe
Njoftim i Ministrisë së Financave
nr. 9243, datë 18.6.2015

Për shitje.............................................................................................

Adresa: Bulevardi “Gjergj Fishta”, pas ish-ekspozitës “Shqipëria Sot”, Tel: 04 24 27 005, 04 24 27 006

3

Buletini Zyrtar

Viti 2015 – Numri 6
NJOFTIM I MINISTRISË SË FINANCAVE
nr. 9243, datë 18.6.2015
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE
DREJTORIA E DREJTIMIT TË PRONËS PUBLIKE
Mbështetur në vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 832, datë 3.12.2014, “Për procedurat e privatizimit me ankand të paketave shtetërore të aksioneve të
shoqërive tregtare, që veprojnë në sektorët jostrategjikë”, dhe në urdhrin e Ministrit të Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes nr. 382, datë 24.7.2014,
shpall për shitje me ankand paketën shtetërore të aksioneve të shoqërisë, si më poshtë:
Zhvillimi i ankandit
Emri i
shoqërisë

“Buka”
sh.a.
Tiranë

Selia

Tiranë

Kapitali
themaletar
(lekë)

239 000 000

Numri i
aksioneve

130 163

Paketa e
aksioneve
që
privatizohet
(në %)

45. 977

Vlera e
paketës që
privatizohet
në lekë

338 345 876

Objekti i veprimtarisë

Sipërfaqja
e truallit
të
shoqërisë
në m2

Prodhim dhe shitje e bukës së të
gjitha llojeve, të majasë së bukës
dhe produkte të tjera nga
përpunimi i miellrave. Zhvillon
aktivitet ndihmës për nevojat e 39 020
prodhimit për të tretë. Shoqëria
zhvillon aktivitet import –
eksporti dhe biznesi për rritjen e
të ardhurave, si dhe jep me qira
objekte të lira.

Data

Ora

Vendi i
zhvillimit të
ankandit

Ministria e
Financave
30.6.2015

Drejtoria e
10.00 Drejtimit të
Pronës
Publike

Faqe|3

Buletini Zyrtar

Viti 2015 – Numri 6

Të gjithë personat fizikë ose juridikë të interesuar për blerjen e paketës së aksioneve të kapitalit të
zotëruar nga shteti në këtë shoqëri duhet të paraqiten në datën, orën dhe vendin e zhvillimit të ankandit
të shënuar më sipër,
Sa vijon:
- Kërkesën me shkrim për pjesëmarrjen në ankand për privatizimin e paketës së aksioneve të
shoqërisë.
- Dokumentet ligjore, identifikuese të personave fizikë ose juridikë (certifikatën e regjistrimit në
QKR, historikun në QKR, NIPT).
- Dokumentin bankar të pagesës paraprake me lekë, mandate arkëtimi, urdhërxhirimi apo garancinë
bankare (vetëm nga bankat) për 30% të vlerës së paketës së aksioneve të publikuar në lekë, në favor të
Drejtorisë së Drejtimit të Pronës Publike.
Shënim
Të gjithë personat fizikë dhe juridikë të interesuar, gjatë periudhës së publikimit mund të njihen me
dosjen e shoqërisë në Ministrinë e Financave, Drejtoria e Drejtimit të Pronës Publike dhe mund të
marrin informacionin pranë shoqërisë që privatizohet.
Paraqitja e personave fizikë dhe juridikë që nuk plotësojnë kriteret e mësipërme nuk merret në
konsideratë.
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Buletini i Njoftimeve Zyrtare shpërndahet falas në çdo pikë të Postës Shqiptare.
Përmbajtja e Buletinit Zyrtar mund të konsultohet falas dhe pranë Qendrës së Botimeve Zyrtare.
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