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HUAMARRJE NEPERMJET KREDISE 
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Gjate gjithe 

periudhes 

paguhen vetem 

KUPONAT 

Plani i Huamarrjes = ∑Kuponave + Principal 
PH = 8 kupona x 100€ + 1.000€ = 1.800 €  

 
Pesha e Pagesave shtrihet ne fund te periudhes 

PERFITIMET E EMETIMIT TE OBLIGACIONIT 
 



FINANCIM NEPERMJET EMETIMIT TE AKSIONEVE 
 

85% 15% 

B U R S A 

Listim 

INVESTITORET 

Fonde CASH qe hyjne si kapital per subjektin EMETUES 

EMETUESI 

e kapitalit te 
subjektit Emetues 

15% e aksioneve te EMETUES-it qe kalojne ne 

pronesine e Publikut INVESTITOR 

AVANTAZHET 

1. Kosto me pak e kushtueshme financimi (krahasuar me huamarrjen) 
2. Fonde ne sasi te medha te gjeneruara 
3. Fonde qe hyjne ne kompani dhe s’kane nevoje te paguhen mbrapsht 

 
DIZAVANTAZHET 

1. Transparence dhe llogaridhenie me e larte financiare 
2. Heqje dore nga 15% e aksioneve (vendimmarrjes, dividendeve etj) te kompanise 



Tregu i Kapitalit 

Tregu i kapitalit është vendi ku qeveria dhe bizneset  shesin letrat me vlerë për të 
patur më shumë para për të financuar aktivitetet e tyre dhe blerësit apo investitorët 
blejnë këto letra me vlerë, me qëllim përfitimin e interesave që rrjedhin prej tyre. 

 

Tregu kapitalit 

Tregu sekondar 

Zyrtar Jo zyrtar 

Tregu primar 



Tregu Primar dhe Sekondar 

Tregu primar – bën të mundur emetimin e letrave të reja me vlerë 
(tregtim për herë të parë). 

Përpara emetimit, subjektet emetuese duhet të përmbushë kërkesat 
e nevojshme për listimin e këtyre letrave me vlerë. Emetuesi në fjalë 
angazhon një bankë investimi, një firmë brokerimi ose firma të tjera 
letrash me vlerë për të menaxhuar këto emetime, në emër të tyre. 

 

Tregu sekondar – bën të mundur tregtimin e letrave me vlerë 
ekzistuese që janë emetuar më parë në tregun primar. Është tregu 
ku pronësia e titujve ndërron dorë herë pas here. 

Tregu sekondar është një treg shumë likuid, në të cilin bëhet 
vlerësimi transparent i ecurisë së kompanive të listuara/kuotuara. 



Ç’është Bursa? Karakteristikat dhe Organizimi i saj 

 
Bursa e Letrave me Vlerë (Titujve) ështe një treg posaçërisht i themeluar dhe i 
organizuar për të përballuar flukset e kërkesave dhe ofertave për letrat me vlerë 
të pasurive të luajtshme (mobiliare), të emetuara nga shoqëri aksionere, nga 
shteti dhe nga ente të tjerë publike. 

 

Funksionet kryesore të Burses: 

 

Funksioni i rritjes se kapitalit – u jep mundësi kompanive dhe organizmave                
të tjerë të sigurojnë mjete financiare duke ofruar tituj zyrtarisht të kuotueshëm.   

 

Funksioni i investimit - u jep mundësi atyre që disponojnë likujditete të lira, të 
zgjedhin midis një game të gjerë dhe të seleksionuar titujsh, formën më të 
përshtatshme të angazhimit të kapitalit të vet. 

 

Funksioni i likujditetit - garanton kontraktimin e rregullt të titujve zyrtarisht të 
kuotueshëm dhe siguron një çmobilizim të shpejtë dhe të lehtë. 
 



Pse një Biznes/Subjekt Juridik i Drejtohet Bursës? 

Rritja e Fondeve - për t’i përdorur si investime në drejtim të rritjes së 
volumit të aktivitetit të subjektit juridik. (Subjektet në fazë ekspansioni dhe 
në mungesë të kapitalit të nevojshëm për të financuar këtë rritje) 

 

Realizimi i Fitimit - për të vlerësuar biznesin e tyre me çmimin e tregut 
dhe për të kthyer në të ardhura likuide (cash out) vlerën reale të 
zotërimeve që kanë aksionerët në kompani (kompanitë të cilat kanë qenë 
të suksesshme në treg dhe janë në fazë maturimi) 

 

Prestigj - kompani apo subjekte juridike të cilat nuk kanë nevojë për rritje 
fondesh, apo për të kthyer në likuide vlerën e zotërimeve të tyre, e 
shikojnë listimin në bursë si një prestigj dhe reklamë pozitive për biznesin 
e tyre. 

 



Oferta Private (Private Placement) 

Oferta Private perfaqeson nje oferte per shitje te letrave me vlere 

direkt vetem nje grupi te vogel investitoresh te medhenj, ose nje 

numri te kufizuar investitoresh institucionale. 

 

 Ka numër të kufizuar investitorësh (më pak se 100 investitore); 

 

 Investitorët kryesisht janë institucionale (por pa u limituar me ta) : 

 a) Banka 

 b) Fonde Pensioni 

 c) Venture Capital etj. 

 

 Përmban risk likuiditeti pasi nuk është e veshtirë të gjenden blerësit. 



 

Oferta Publike (IPO)  
 

Oferta Fillestare Publike perfaqeson shitjen per here te pare ne publik te 
aksioneve te nje shoqerie, e cila mund te jete nje ndermarrje qe privatizohet, apo 
nga nje shoqeri private qe krijohet si shoqeri aksionere publike. 

 

 Duhet të jenë më shumë se 100 investitore; 
 

 Mundëson trasparence më të lartë për publikun; 
 

 Kërkon paralelisht listimin në Bursë; 
 

 Kompanitë kanë pergjegjësi më të madhe; 
 

 Kompanitë kur ofrojnë publikisht reklamohen në media. 
 
 

KUJDES: Oferte Publike  konsiderohet cdo emetim i titujve te te gjitha klasave 
(perfshire titujt e borxhit) tek publiku. Ne baze te Ligjit per Titujt, konsiderohet qe 
nje oferte titujsh eshte Oferte Publike, kur ajo u ofrohet me mjete te informimit 
publik (media) te pakten 100 investitoreve. 

 



HAPAT PARA LISTIMIT 
Ç’duhet te beje nje Biznes per te emetuar titujt me Oferte Publike 

Para se të vendosë per Ofertë Publike, një biznes emetues duhet: 

 Të ketë të paktën 3 vite që nga themelimi si biznes, 

 Të jetë me fitim të paktën vitin e fundit financiar para listimit, 

 Të ketë pasqyra financiare të audituara sipas Standardeve Nderkombetare te Kontabilitietit (IFRS) 
 

Para se të filloje procesin e Ofertes Publike te titujve te tij nje biznes duhet te ndjeke hapat si vijon: 
 

  Hapi 1: Të ndryshoje statusin juridik te kompanise ne SH.A .(nëse është Sh.P.K), 

  Hapi 2: Të marrë vendim të organeve drejtuese (Asambleja e Aksionereve) për emetimin, 

  Hapi 3: Të zgjedhë një ndërmjetës financiar (Bankë ose Firme Brokerimi), e cila kryen procesin 
 e Due-Diligence dhe përcaktimin e çmimit te titullit, 

  Hapi 4: Të vendosë cilën nga metodat e Ofertës Publike do zgjedhë të realizojë me apo pa 
 Nënshkrim Titujsh (Underwriting) 

  Hapi 5: Të përcaktoje cilën bankë do të përdorë si Agjent Shitjeje të titujve në sportel (nëse 
 është e ndryshme nga Underwriter-i që bën Due-Diligencën) 

  Hapi 6: Të përgatisë dosjen e Prospektusit (pasaporta informative e emetimit) per ta dorezuar ne 
 AMF (Autoritet i Mbikëqyrjes Financiare) 

  Hapi 7: Të përgatise dosjen e Listimit të titujve në Burse (aty ku do listohen titujt) 

  Hapi 8: Të marrë miratimin me shkrim nga AMF për Prospektin e emetimit të titujve 

  Hapi 9: Të fillojë përgatitjet për publikimin në media të procesit të Ofertes Publike (Road-Show) 

  Hapi 10: Hapja e procesit të Ofertës Publike në sportelet e bankës agjente. Mbyllja e Ofertës 

  Hapi 11: Të listohet në Burse, dhe të fillojë tregtimin e titujve. 

 



HAPAT  E    

LISTIMIT NE  

BURSE 



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. Tregtimi 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). 



KRITERET  E 

LISTIMIT  NE  

ALSE 



Kriteret për Listimin e Aksioneve në ALSE 
Tregu Standard + Tregu Kryesor 

KRITERET E PËRGJITHSHME 

Emetuesi duhet: 

1) Të jetë i rregjistruar si Shoqëri Aksionare (SHA) për listim në tregun Kryesor dhe Standard 

2) Duhet të dorëzojë prospektin dhe të marrë miratimin nga AMF (Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare) 

3) Titujt e aplikantit për listim duhet te jenë lirisht të pagueshme dhe transferueshme 

KRITERET SPECIFIKE 

Zërat TREGU STANDARD TREGU KRYESOR 

Minimumi i aktivitetit nga data e themelimit 3 vjet 5 vjet 

Rezultate financiare pozitive të  Vitit te fundit 2 viteve të fundit 

Raporte vjetore të audituara sipas Standarteve 

Ndërkombetare të Raportimit Financiar për 
2 vitet e fundit 3 vitet e fundit 

Vlera minimale e kapitalit € 1.000.000 € 2.000.000 

Përqindja minimale e shpërndarjes së klasës së 

aks ioneve në publik 
15 % 25 % 

Numri  minimal i  zotëruesve të aksioneve 100 250 

Përjashtim në rast se  

Përqindja e klasës së aksioneve në publik nuk e 

kalon 15 % por minimalisht plotëson shumën  

€ 250.000 

Përqindja e klasës së aksioneve në publik nuk e 

kalon 25% por të paktën eshtë 15% dhe plotëson 

shumën € 2.000.000 

Kri teret  e likuiditetit  Nuk kërkohen 

a) Numri  mesatar mujor minimal i 

transaksioneve të kryera në aksione gjatë 

vi ti t të mëparshëm 

b) Volumet tregtare mesatare mujore 

minimale të tregtimeve të aksioneve gjatë 

vi ti t të mëparshem 

c) Penetrimi mesatar mujor minimal i tregut 

gjatë vi tit të mëparshëm 



 

 
KRITERET E PËRGJITHSHME 

Emetuesi duhet: 
1) Të jetë i rregjistruar të paktën si Shoqëri me Pronësi të Kufizuar  (SHPK)  

2) Duhet të dorëzojë prospektin dhe të marrë miratimin nga AMF (Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare) 

3) Titujt e aplikantit për listim duhet te jenë lirisht të pagueshme dhe transferueshme 

KRITERET SPECIFIKE 

 

1) Kompanitë të cilat nuk përmbushin kushtet dhe kriteret per tu kuotuar në Tregun Standard dhe Kryesor 

2) Janë pjesë e një oferte private  

3) U përkasin shoqërive të krijuara rishtazi të cilat nuk kanë histori të aktivitetit të tyre 

4) U përkasin Emetuesve me një pozicion financiar negative gjatë vitit të fundit 

5) Kanë qënë pjesë e një procesi privatizimi 

6) Duhet të dorëzojnë në ALSE një plan biznesi të miratuar nga AMF 

Kriteret për Listimin e Aksioneve në ALSE 
Tregu Hyres 



Kriteret për Listimin e Obligacioneve në ALSE 
Tregu Standard + Tregu Kryesor 

KRITERET E PËRGJITHSHME 

Emetuesi duhet: 

1) Të jetë i rregjistruar si Shoqëri Aksionare (SHA) për listim në tregun Kryesor dhe Standard 

2) Duhet të dorëzojë prospektin dhe të marrë miratimin nga AMF (Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare) 

3) Titujt e aplikantit për listim duhet te jenë lirisht të pagueshme dhe transferueshme 

KRITERET SPECIFIKE 

Zërat TREGU STANDARD TREGU KRYESOR 

Minimumi i aktivitetit nga data e themelimit 2 vjet 3 vjet 

Rezultate financiare pozitive të  Vitit te fundit 2 viteve të fundit 

Raporte vjetore të audituara sipas Standarteve 

Ndërkombetare të Raportimit Financiar për 
2 vitet e fundit 3 vitet e fundit 

Vlera minimale e kapitalit € 500.000 € 1.000.000 

VLERA E EMETUAR PËR TITUJT 

AFATSHKURTËR (Dëftesave Tregtare) të 

borxhit privat deri në shumën:   

1.000.000 € - 3.000.000 € 3.000.000 € < 

VLERA E EMETUAR PËR TITUJ AFATGJATË 

(Obligacione Korporatash) të borxhit privat 

deri në shumën: 

1.000.000 € - 10.000.000 € 10.000.000 € < 



KRITERET E PËRGJITHSHME 

Emetuesi duhet: 
1) Të jetë i regjistruar të paktën si Shoqëri me Pronësi të Kufizuar (SHPK) vetëm në rastin e 

emetimit të dëftesave tregtare ose si Shoqëri Aksionare (SHA) me ofertë private për 

emetimin e të gjithë Titujtve të tjerë në mënyrë që të kuotohet në Tregun Hyrës  

KRITERET SPECIFIKE 

 

1) Titujt afatshkurtër të borxhit privat (p.sh Dëftesa tregtare) me një vlerë nominale për cdo 

klasë Titujsh të emetuar duke filluar nga shuma dyqindmijë (200.000) Euro 

Kriteret për Tregtimin e Titujve të Borxhit Privat në ALSE 
 Tregu Hyres 



KOSTOT         & 

DETYRIMET E 

EMETUESIT  



Kostot e Emetuesit si pasoje e Listimit 

SHPJEGIMI AKSIONE OBLIGACIONE 

Tarifa për Dorëzimin e Aplikimit 7,000 ALL 7,000 ALL 

Komisione dhe Tarifat e Listimit     

Tarifë Fillestare Listimit 280,000 ALL 280,000 ALL 

Tarifë mbi Emetimin fillestar (kodifikimi i titullit) 70,000 ALL 70,000 ALL 

Tarifë Vjetore për Tregun Hyrës (nuk aplikohet për titujt e listuar në 

tregun kryesor dhe standard) 150,000 ALL 150,000 ALL 

TOTALI 357,000 ALL 357,000 ALL 

SHPJEGIMI AKSIONE OBLIGACIONE 

Komisione Operacionale 

Komision Vjetor i pjesmarrjes në tregëtim 0.05% 0.05% 

Komision për Rritjen e Kapitalit (% mbi kapitalin e rritur) 0.05% 0.05% 

Kosto Fikse  

Kosto Variable (çdo vit) 



Detyrimet e Vazhdueshme te Emetuesit 

• Trajtim i barabartë i mbajtësve të Titujve 

 

• Informimi i tregut dhe publikut me informacionet e nevojshme te cilat mund të 
ndikojnë në nivelin e çmimit 

 

• Informimin e Bursës ALSE për veprimet korporative të kompanisë 

 

• Publikimin e Pasqyrave Financiare vjetore. 



Te interesuar per Listim ? 

Na kontaktoni:                     www.alse.al  

 

Departamenti  Listimit 

Bursa Shqiptare e Titujve ALSE  

 

 

http://www.alse.al/

