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Dokumentacioni i kërkuar për listimin në ALSE 

 
 

  Aplikim me shkrim, duke përdorur formularin standard të miratuar nga ALSE 

 

 Marrëveshje Listim/Kuotim, duke përdorur marrëveshjen standard të miratuar nga ALSE 

 

 Kopje e kontratës së lidhur ndërmjet Aplikantit dhe Agjentit të tij për listim/kuotimin e parë 

 

 Kopje e prospektit të miratuar nga AMF ose në rastë përjashtimi nga ky detyrim një    

dokument ekuivalent.  

 

 Kopje e vendimit nga organi ose organet përkatëse të Emetuesit që përmbajnë rezoluta të 

cilat autorizojnë aplikimin për pranim në listim dhe/ose kuotim, si dhe emetimin e Titujve.  

 

 Kontrata e Aplikantit me antarin klerues dhe shlyerës CSM apo ALREG (sipas rastit), për 

klerimin dhe shlyerjen e Titujve, apo veprimeve korporative dhe pagesave të dividendëve 

(nëse ka).  

 

 Ekstrakt historik i përditësuar nga Qendra Kombëtare e Biznesit. 

 

 Kopje e NUIS të Aplikantit.  

 

 Kopje e vërtetimit që Aplikanti ka paguar detyrimet fiskale. 

Përmbajtja e Prospektit 

Të dhëna për titujt, për të cilët publikohet prospekti dhe për mënyrën   e 

kushtet e emetimit të tyre, të cilat përfshijnë: 
 Llojin dhe karakteristikat e titujve, numrin e përgjithshëm të tyre, si dhe përshkrimin e 

të drejtave që mbartin. 

Një përmbledhje, që përcakton shkurtimisht karakteristikat dhe risqet kryesore të 

mbajtësit të titullit, garantuesit dhe titujve të ofruar. 

Datën e fillimit të nënshkrimit, periudhën e nënshkrimit dhe pagesës 

Të dhënat për gjendjen financiare (Pasqyrat Financiare) të emetuesit për 

vitin financiar të mëparshëm dhe vitin financiar në vazhdim, deri në tremujorin e 

fundit si dhe emrin e ekspertit kontabël, që ka certifikuar pasqyrat. 

Të dhëna për anëtarët e organeve vendimmarrëse, mbikëqyrëse apo 

ekzekutive të emetuesit. 

Deklaratën e mëposhtme të personave, që nënshkruajnë prospektin: 
Prospekti nënshkruhet nga përfaqësuesi apo përfaqësuesit ligjorë të emetuesit ose 

nga të gjithë anëtarët e organit drejtues përkatës të emetuesit 



Procesi i  Emetimit të Titujve me  

Ofertën Fillestare Publike (IPO) 

• Emetuesi merr vendimin per IPO dhe listim ne Burse 
 

• Emetuesi pergatit Prospektusin me informacionin e kerkuar nga AMF. 
 

• Emetuesi percakton nje ndermjetes financiar (zakonisht banke) qe i reazlion 

“Due-Diligence + Cmim” 
 

• Emetuesi percakton nje banke tregtare qe i reazlion oferten ne sportele 
 

• AMF miraton prospektusin. 
 

• Emetuesi aplikon per listim te titujve ne nje Burse 
 

• Banka tregtare ben  “Road-Show*” per investitoret  mbyll Oferten Publike 
 

• Emetuesi merr fondet ne llogarine e tij ndërsa Investitoret marrin Titujt ne 

llogarite e tyre të mbajtura nga Kujdestari.  

                                 Road-Show* - Reklamimi i Kompanive qe janë pjesmarres në IPO me qellim qe te terheqe investitoret potencial.  

 

Llojet e Titujve të Tregtueshëm  

në Bursën ALSE 

• Aksionet 

      Aksionet janë letra me vlerë të shoqërive aksionare(korporatave) të cilat japin 

elementë pronësie për poseduesin. Këmbimi i aksioneve ndodh në tregun e 

letrave me vlerë i cili njihet edhe si bursa e aksioneve, posedimi i 

fletaksioneve pronarit mund t’i sjell të ardhura të cilat i merr në  formë të 

dividentit. 

 

• Obligacionet 

      Obligacionet janë letra me vlerë të borxhit të emetuara nga shoqëritë 

aksionare të cilat nuk i japin poseduesit të tyre elenentë pronesie, por i 

siguron bleresit të tyre përfitimin e interesa gjatë periudhës së maturimit dhe 

në fund të periudhës së maturimit pagimin e principalit.   

 

• Dëftesa Tregare 

      Janë letra me vlerë të borxhit afashkurtër të emetuara nga bizneset. 



Metodat e Ndërmjetësimit të Emetimit 

Metoda e Perpjekjeve me te Mira (Best Efforts): 

• Ndermjetesi Financiar (NF) nuk mban riskun e Emetuesit te LV 

• NF garanton qe do perpiqet me te gjitha menyrat e mira per te shitur titujt e 

emetuar  

• NF nuk garanton shitjen, si dhe nuk blen titujt e pa-shitur. 

 

Metoda e Nenshkrimit të Titujve (Underwriting): 

• Per titujt e ri qe nuk njihen sugjerohet underwriting 

• NF blen gjithe IPO me nje cmim shumice me te lire se cmimi I tregut, duke 

marre mbi vete riskun e mos-shitjes se tyre ne tregun sekondar 

• NF mund ta marre kete risk vetem ose ta ndaje me NF te tjere(syndicated 

underwriting). 

Te interesuar per Listim ? 

Na kontaktoni:                     www.alse.al  

 

Departamenti  Listimit 

Bursa Shqiptare e Titujve ALSE  

 

 

http://www.alse.al/

