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Ekspertët e Bursës Shqiptare, AMF Grant Thorton dhe AmCham 
flasin për benefitet që sjell për investitorin tregu i kapitaleve 

T ema “Tregu i Kapitaleve 
dhe listimi në Bursën 
Shqiptare si një alternativë 

financimi për korporatat” ul në të 
njëjtën tryezë Dhomën Amerikane 
të Tregtisë, Bursën Shqiptare të Ti-
tujve (ALSE) dhe Grant Thornton
Anëtarët e AmCham morën infor-
macion nëpërmjet diskutimit të ek-
spertëve mbi mënyrat e financimit, 
rolin e ndërmjetësit financiar, 
kriteret e listimit në Bursën Shqip-
tare të Titujve ALSET transpar-
encën dhe raportimin financiar për 
entitetet me ndikim publik.
Ervin Mete Drejtor i Përgjithshëm i 
AMF – së theksoi se takimi vjen në 
një moment mjaft të përshtatshëm 
ku infrastrukura ligjore dhe ajo e 
funksionimit të transaksioneve 
është e plotësuar duke mundësuar 
funksionimin e plotë të tregut të 
kapitaleve. Së bashku me infras-
trukurën ligjore është rregulluar 
dhe infrastruktura e pastregtimit 
nëpërmjet licencimit të Regjistrit 
Shqiptar të Titujve AlREG i cili ka 
marrë ndërkaq dhe funksionet e një 
depozitari qëndror.

Përmes miratimi të dy ligjeve “Për 
tregjet e kapitalit” dhe “Për sipër-
marrjet e Investimeve Kolektive” 
është krijuar kuadri i nevojshëm 
ligjor i cili shërben si parakusht 
për zhvillimin e tregut të kapita-
leve. Ligjet e reja diversifikojnë 
mundësitë dhe interesat e investi-
meve në tregjet e 
Gjatë takimit ka folur për 
rëndësinë e funksionimit të tregut 
të kapitaleve për zhvillimin e 
biznesit vendas dhe të Bursës në 
vecanti edhe z. Mark Crowford i 
cili ofron nëpërmjet kompanisë së 
tij Aksioneri shërbime pikërisht në 
këtë treg.
Si funksionon tregu i kapitaleve 
dhe listimi në  Bursën Shqiptare  si 
një alternativë financimi për korpo-
ratat, ka qënë tema e prezantimit të 
z. Artan Gjergji nga ALSE. 
z.Gjergji ka shpjeguar mënyrën se 
si si funksionon Bursa, një treg ku 
takohen oferta e përfaësuar nga  
subjektet që kanë nevojë për fonde 
në vlera të mëdha dhe për një afat 
të gjatë, emetojnë letra me vlerë 
dhe kërkesa e përfaqësuar nga 

subjektet që kanë fonde të lira dhe 
për një norme kthimi më të lartë, se 
mesatarja që ofron tregu financiar, 
investojnë në letra me vlerë
Gjatë prezantimit të tij z.Gjergji ka 
shpjeguar benefitet e përfshitjes 
së titujve të biznesit në bursë dhe 
si munden bizneset të rrisin dhe të 
sigurojnë kapitalet e nevojshme. 
Rëndësia themelore e listimit në 
bursë qëndron tek realizimi i fitimit. 
Kjo është një mënyrë mjaft e mirë 
për të vlerësuar biznesin e tyre me 
çmimin e tregut dhe për të kthyer 
në të ardhura likuide vlerën reale të 
zotërimeve që kanë aksionerët në 
kompani. 
Përfshirja në Bursë e titullit të 
biznesit, i ndihmon kompanitë të 
rrisin fondet e tyre për t’i përdorur 
si investime në drejtim të rritjes së 
volumit të aktivitetit të subjektit 
juridik. Listimi në Bursën ALSE 
nëprmjet emetimit të Aksioneve 
krijon gjithashtu një impakt social 
pozitiv pasi nëpërmjet investimit 
të tyre ,investitorët do të ndihen 
“bashkë-pronarë” me me biznesin, 
ne suksesin e tij.. 

Tregu i kapitaleve nën një 
sistem të ri rregullator 

ALBANIAN SECURITIES EXCHANGE, AMF, GRANT THORTON AND AMCHAM EXPERTS 
TALK ABOUT THE BENEFITS BROUGHT BY THE CAPITAL MARKET TO INVESTORS

The capital market under 
a new regulatory system

D iscussing the topic: “Cap-
ital market and listing on 
the Albanian Securities 

Exchange as a financial alternative 
for corporations” brought together 
representatives of the American 
Chamber of Commerce in Albania, 
the Albanian Securities Exchange 
(ALSE), the Albanian Financial 
Supervisory Authority (AFSA) and 
Grant Thornton.
AmCham members attending the 
event were provided with infor-
mation from experts on the capital 
market as an avenue for financing, 
the role of a financial intermedi-
ary, the criteria to be listed in the 
Albanian Securities Exchange 
and the transparency needed in 
financial reporting for publicly 
listed entities.
AFSA General Director Ervin Mete 
stressed that there is now in place 
a sufficiently appropriate legal 
infrastructure for the functioning 
of transactions that need to be 
made in order for a full capital 
market to exist. Along with the 

legal infrastructure, the aftertrade 
infrastructure has now also been 
regulated through the licensing of 
the Albanian Securities Register 
(ALREG), which has now taken 
over the functions of a central 
depository entity.
The approval of two laws -- “On 
capital Markets” and “On the 
undertaking of collective invest-
ments” -- created the necessary 
legal framework, which serves as 
a prerequisite for a capital market. 
The new laws diversify investment 
opportunities and interests in the 
capital market.
Mark Crowford, whose company, 
Aksionieri, serves the needs of the 
capital market, spoke about the 
importance of the functioning of 
the local capital market in Albania 
in general and the exchange in 
particular. 
ALSE’s Artan Gjergji presented on 
how the capital market works and 
explained listing on the Albanian 
Securities Exchange as a financial 
alternative for corporations.

Mr. Gjergji explained 
how the Securities 
Exchange works as 
a market where the 
supply is offered by 
those that need funding 
of high value and for 
a long period, issuing 
securities to back the 
funding and on the other 
hand those who have 

available funds to buy or invest in 
these securities for a higher rate of 
return than the average offered by 
the financial market.
During his presentation Mr. Gjergji 
explained the benefit and inclu-
sion of securities in business as a 
way to get access to the necessary 
capital through their trade. The 
basic importance of listing on the 
exchange is to make a profit. This 
is a good way to get market value 
for a business and to convert that 
value to liquidity for the business 
shareholders. 
The inclusion in the exchange of 
the business helps the company 
to increase access to funds for 
investments that help increase 
the volume of activity of the enti-
ty. Listing on the ALSE Exchange 
and the issuance of shares also 
creates a positive social impact 
as through their purchase of 
shares, investors will essentially 
become co-owners of the busi-
ness and its success.
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