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KAPITULLI I:  DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

Neni 1 

Objekti 
Kjo Rregullore ka për qëllim të krijojë kushtet për një proçes të drejtë, transparent, të vazhdueshëm, të 
verifikueshëm dhe efikas të tregtimit të instrumenteve financiarë në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE 
nëpërmjet mbikëqyrjes efikase dhe monitorimit të vazhdueshëm të tregut dhe pjesëmarrësve të tregut. 
 
Gjithashtu kjo Rregullore përcakton masat dhe penalitetet për çdo shkelje, abuzim dhe manipulim të tregut 
nga pjesmarrësit e tregut në Bursën ALSE, përcaktimin e organeve dhe kompetencave të tyre lidhur me 
vendimarrjen për rastet e shkeljeve të kuadrit rregullativ ALSE dhe kategorizimin e shkeljeve. 
 

Neni 2 

Qëllimi i Rregullores 

 Të përcaktojë rregullat dhe veprimet e mbikëqyrjes dhe monitorimit të tregut dhe pjesëmarrësve të 
tregut;  

 Të përcaktojë sjelljet etike ndërmjet Anëtarëve të Bursës ALSE dhe klientëve të tyre; 

 Të identifikojë, përcaktojë dhe marrë masa në lidhje me shkeljet dhe veprimet jo etike të Anëtarëve të 
ALSE lidhur me tregun dhe pjesëmarrësit e tregut; 

 Të identifikojë, përcaktojë dhe marrë masa në lidhje me abuzimet dhe manipulimet e tregut dhe çdo 
praktikë tjetër që cënon integritetin e Tregut ALSE;  

 Të parandalojë shpërndarjen dhe abuzimin me informacionet e privilegjuara që mund të ketë çdo 
person i lidhur me Bursën ALSE; 

 Të mbikëqyrë dhe monitorojë Emetuesit e listuar dhe pranuar për tregtim në tregjet e operuera nga 
Bursa ALSE. 

 Të identifikojë, përcaktojë dhe marrë masa në lidhje me mospërmbushjen nga Emetuesit të detyrimeve 
që vijnë nga listimi dhe/apo tregtimi i titujve të tyre në tregjet e operuara nga Bursa ALSE.  
 

Neni 3 

Baza Ligjore 
Hartimi i kësaj Rregullore bazohet në: 

 Ligjin nr. 62/2020, për “Tregjet e Kapitalit”; 

 Rregulloren e Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare nr.115, datë 11. 09 . 2008   “Mbi Përmbajtjen dhe 
Mënyrën e Mbajtjes së Librit të Porosive dhe Librit të Transaksioneve; 

 Rregulloren e Bursës Shqiptare të Titujve ALSE; 

 Rregullore nr. 197, datë 29.12.2020 “Për vlerësimin e përshtatshmërisë së klientit” 
 

Neni 4 

Përkufizime 
Në kuptim të kësaj Rregulloreje: 
a) “AMF” - Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, është autoriteti përgjegjës për rregullimin dhe mbikëqyrjen 

e tregut të Titujve në Republikën e Shqipërisë; 
b) “Anëtar” – në bazë të Rregullores së ALSE Anëtar është çdo Shoqëri Komisionere e Anëtarësuar në 

ALSE dhe Anëtarësimi i së cilës nuk ka përfunduar ende; 
c) “Autoritet Kompetent” – autoriteti publik ose organi vetërregullator që ka juridiksion mbi çështjen 

përkatëse. 
d) “Baza Rregullatore” – nënkupton tërësinë e ligjeve dhe rregulloreve të zbatueshme në Republikën e 

Shqipërisë, duke përfshirë kuadrin rregullativ në fuqi të Bursës ALSE. 
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e) "Broker" - i njohur ndryshe si “Personel Kyç” është punonjësi i shoqërisë komisionere, Anëtare e 
Bursës që ofron shërbime në përputhje me veprimtaritë për të cilat është licencuar nga AMF.Brokeri 
punësohet nga një Anëtar dhe autorizohet prej tij që të regjistrohet në ALSE për të vepruar si personi 
përgjegjës për tregtimin në emër të Anëtarit që e ka caktuar dhe të klientëve të këtij Anëtari; 

f) “Bursa ALSE/ALSE” – Bursa Shqiptare e Titujve ALSE; 
g) “Emetues” – nënkupton çdo person juridik, titujt e të cilit (ose çdo klasë titujsh) janë pranuar ose i 

nënshtrohen një aplikimi për t'u pranuar në listim dhe/ose tregtojë në Bursën ALSE; 
h) “Informacion i Privilegjuar (Insider Information)” – do të nënkuptojë të gjitha përcaktimet në 

përputhje me Kreun IX seksionin 2, nenet 350-357 të ligjit nr. 62/2020 “Për Tregjet e Kapitalit”;  
i) “Informacion që ka Ndikim mbi Çmimin” – në kuptim të kësaj Rregullore, konsiderohet çdo 

informacion i papublikuar dhe i pa-aksesueshëm nga publiku që ka lidhje të drejtpërdrejtë ose të 
tërthortë me veprimtarinë e një shoqërie të listuar/tregtuar në bursë dhe që publikimi i të cilit, do të 
ndikonte vendimmarrjen e investitorëve për të blerë apo shitur, e për rrjedhojë edhe çmimin e titullit në 
fjalë. 

j) “Libri Qendror i Urdhrave (COB)” - Libri i urdhrave i Sistemit ETS, në të cilin regjistrohen të gjithë 
urdhrat dhe ndryshimet deri në përputhjen, skadimin ose tërheqjen e tyre; 

k) “Manipulimi i Tregut” – do të nënkuptojë të gjitha përcaktimet në përputhje me Kreun IX seksionin 1, 
nenet 343-349 të ligjit nr. 62/2020 “Për Tregjet e Kapitalit”  ; 

l) “Mbikëqyrje” – konsiderohet proçesi i kontrollit nga Bursa ALSE në mënyrë të përhershme ose rast 
pas rasti i të gjithë veprimeve dhe veprimtarisë së tregut dhe/ose Pjesmarrës Tregu; 

m) “Monitorim” – konsiderohet procesi i kontrollit nga Bursa ALSE në mënyrë periodike të vazhdueshme 
të të gjithë veprimeve dhe veprimtarisë së tregut dhe/ose Pjesmarrës Tregu; 

n) “Masat paraprake” – do të konsiderohen ato veprime/vendime të cilat merren nga Organi Kompetent 
i ALSE , të cilat shërbejnë për pezullimet e përkohëshme dhe/apo ndalimin e një veprimi apo ushtrimi 
funksioni/detyre/të drejte në tregun ALSE. Masat paraprake shërbejnë për parandalimin, përkeqësimin 
dhe/ose ndërprerjen e një veprimi në shkelje të kryer apo në kryerje e sipër, e cila kryhet nga një 
Pjesëmarrës i Tregut ALSE kundrejt ALSE dhe/apo Pjesëmarrësve të Tregut të tjerë në ALSE, sjellje 
e cila është në shkelje të Bazës Rregullative. 

o) “Njësia e Monitorimit dhe Mbikëqyrjes”  – do të konsiderohet një grup individësh dhe/ose vetëm një 
person i cili është në cilësinë e punonjësit në Bursën ALSE, apo person i autorizuar prej saj përgjegjës 
për procesin e kontrollit rast pas rasti apo të përhershëm të veprimtarisë së tregut në Bursësn ALSE 
dhe/apo të Pjesmarrësve të Tregut. 

p) “Pjesëmarrës Tregu” – konsiderohen anëtarët, brokerat, klientët e Anëtarëve, shoqëritë e listuara dhe 
emetuesit e tjerë, si dhe të gjithë operatorët që në mënyrë drejtpërdrejtë apo të tërthortë kanë lidhje 
me veprimtarinë e përditshme të tregtimit të titujve në Bursën ALSE, pavarësisht tregut në të cilin këta 
pjesmarrës janë pjestarë (tregu zyrtar, tregu jo-zyrtar, tregjet e tjera të operuara nga Bursa ALSE); 

q) “Sistemi Elektronik i Tregtimit (ETS)” - është platforma elektronike e tregtimit që kryen tregtimin 
(përputhjen e urdhrave) e të gjithë Titujve të tregtuar në ALSE, siç parashikohet në Rregulloren e ALSE; 

r)  “Organ Kompetent” - në kuptim të kësaj Rregulloreje organet kompetente të ALSE do të jetë Drejtori 
i Përgjithshëm, Komiteti i Disiplinës, Këshilli Mbikëqyrës, si dhe Komiteti i Arbitrazhit  të Bursës 
Shqiptare të Titujve ALSE; 

KAPITULLI II: KONCEPTET E MONITORIMIT DHE MBIKËQYRJES 

Neni 5 

Nivelet e Monitoritmit dhe Mbikëqyrjes në Bursën ALSE 
Aktiviteti i pjesëmarrëve të tregut në Bursën ALSE mbikëqyret dhe monitorohet me tre nivele: 

i. Niveli Operacional, i cili ka të bëjë me proçesin e monitorimit në mënyrë periodike të tregut dhe 
Pjesmarrësit e Tregut; 
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ii. Niveli i Menaxhimit të Rrezikut, i cili ka të bëjë me proçesin e mbikëqyrjes periodike dhe rast pas 
rasti të tregut dhe Pjesmarrësit e Tregut, duke përfshirë edhe masat përkatëse në rast 
mosmarrëveshje, problemesh, shkeljesh apo vepimesh jo etike;  

iii. Niveli Vendimarrës, i cili ka të bëjë me marrjen e vendimeve  në rastin e veprimeve që pasojnë 
proçesin e mbikëqyrjes dhe monitorimit të Pjesmarrësve të Tregut.  
 

Neni 6 

Parimi i Monitorimit dhe Mbikëqyrjes 
Parimi i monitorimit dhe mbikëqyrjes të tregut dhe Pjesëmarrësve të Tregut në Bursën ALSE realizohet 
sipas parimit të “katër syve”. Sipas këtij parimi, secili prej veprimeve të monitorimit dhe mbikëqyrjes të 
ndjekura në çdo nivel të mbikëqyrjes të parashikuar në nenin 5 të kësaj Rregulloreje realizohet duke 
kontrolluar nivelin paraardhës. 
 

Neni 7 

Personat Përgjegjës për Monitorimin dhe Mbikëqyrjen  
Personat përgjegjës për monitorimin dhe mbikëqyrjen e tregut dhe Pjesëmarrësve të Tregut në Bursën 
ALSE do të jetë si vijon: 
1) për Nivelin Operacional, sipas rastit janë:  

- specialisti i Anëtarësimit dhe Listimit 
- specialisti i Tregtimit, Klerimit dhe Shlyerjes 

2) për Nivelin e Menaxhimit të Rrezikut, do të jetë Njësia e Mbikëqyrjes dhe Menaxhimit të Rrezikut, 
3) për Nivelin Vendimarrës, sipas rastit janë: 

- Drejtori i Përgjithshëm 
- Komiteti i Disiplinës 
- Këshilli Mbikëqyrës 
- Komiteti i Arbitrazhit 

 
Neni 8 

Ushtrimi i funksioneve Monitoruese dhe Mbikëqyrëse 
(1) Bursa ALSE gjatë ushtimit të funksionit të përditshëm të saj, ka për detyrë të mbikëqyrë Pjesëmarrësit 

e Tregut të cilët ushtrojnë aktivitetin në tregun ALSE. 
(2) Bursa ALSE gjatë ushtrimit të monitorimit dhe mbikëqyrjes së tregut ALSE, bën përpjekjet më të mira 

për të zbuluar dhe faktuar shkeljet e Bazës Rregullative, si dhe parandaluar Pjesëmarrësit e Tregut 
ALSE për shkeljet e mundshme që mund të kryejnë (por pa u limituar) në: 
i. Shkeljen të Bazës Rregullative në fuqi; 
ii. Kryerjen e veprimeve të cilat lidhen me manipulimin e tregut, në përputhje me Bazës Rregullative; 
iii. Pastrimin e parave dhe produkteve të tjera që vijnë nga burime të jashtëligjshme; 
iv. Kryerjen e veprimeve jo në interes dhe/apo në dëm të klientit/ëve përkatës; 
v. Kryerjen e veprimeve bashkrenduese të cilat bëhen në dëm të tregut në Bursën ALSE; 
vi. Nxjerrjen dhe përdorimin e informacionit konfidencial për qëllime përfitimit në kundërshtim me 

ligjin; 
vii. Mosrrespektimin e vendimit (kufizime, përcaktime funksionimi, etj) të Autoriteve Kompetente të 

cilat janë të vlefshme dhe në fuqi për Pjesëmarrësit e Tregut përkatës; 
viii. Mashtrimin dhe keqdashjen nga Pjesëmarrësit e Tregut përkatës ALSE kundrejt ALSE dhe 

Pjesëmarrësve të Tregut të tjerë të tregut; 
ix. Mos raportimin në kohë të infomacioneve që kanë ndikim jo-normal mbi çmimin e titujve të caktuar 

në Bursën ALSE duke shkaktuar luhatje, rritje dhe/apo rënie të tyre jashtë kufive statik të 
përcaktuara në Rregulloren e Bursës ALSE; 

x. Mos raportimin në kohë dhe sipas standardeve të kërkuara i rezultateve financiare periodike në 
përputhje me përcaktimet e Bazës Rregullatore në fuqi. 
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Neni 9 

Procedura e Identifikimit të Rasteve 
(1) Në ushtrim të funksionit të saj monitorues dhe mbikëqyrës të tregut, Bursa ALSE funksionon sipas 

metodologjisë të renditur më poshtë lidhur me nisjen e kontrollit dhe identifikimin e rasteve të shkeljeve 
të mundshme, sipas rradhës: 
i. Specialisti ALSE në bazë të provave direkte/indirekte apo nga burime të tjera informacioni, gjatë 

ushtrimit të funksioneve të përditëshme të parandalimit dhe identifikimit të rasteve të shkeljeve të 
mundshme, sapo vëren raste të mundshme dhe të dyshimta për shkelje, lajmëron Njësinë e 
Mbikëqyrjes  dhe Drejtorin i Përgjithshëm; 

ii. Drejtori i Përgjithshëm i ALSE bazuar në të dhënat e paraqitura lidhur me rastin përkatës urdhëron 
kontrolle më të thelluara on dhe off-site kundrejt Pjesëmarrësit të Tregut përkatës të ALSE; 

iii. Njësia e Mbikëqyrjes ALSE në bazë të urdhrit të nxjerrë nga Drejtori i Përgjithshëm i ALSE, mbledh 
sa më shumë fakte dhe prova të cilat do të çojnë në zbardhjen e rastit përkatës; 

iv. Njësia e Mbikëqyrjes ALSE harton një raport inspektimi lidhur me gjetjet e kryera, ku përmblidhen 
faktet dhe gjetjet e grumbulluara dhe jepet një opinion lidhur përshtatshmërinë dhe 
përputhshmërinë e Pjesëmarrësit të Tregut përkatës me Bazën Rregullative në fuqi. Ky akt 
konstatimi i përcillet Drejtorit të Përgjithshëm të ALSE 

v. Provat dhe faktet e grumbulluara nga specialistët ALSE ballafaqohen me Pjesëmarrësin e Tregut 
përkatës për të dhënë shpjegime për qartësimin e situatës; 

vi. Drejtori i Përgjithshëm i ALSE njofton në një mbledhje/ballafaqim përfaqësuesit e autorizuar të 
Pjesëmarrësit të Tregut për opinione/apo kundërshtime finale të cilat ato mund të kenë kundrejt 
raportit të inspektimit dhe gjetjeve nga ana e specialistëve ALSE apo vetë Drejtori i Përgjithshëm 
të ALSE. 

vii. Drejtori i Përgjithshëm i ALSE në përfundim të procesit të përmendur në pikën “vi” të këtij neni, në 
bazë të kompetencave që parashikon Baza Rregullative, merr vendim lidhur me rastin përkatës 
ose i’a delegon për vendimarrje organeve të tjera kompetente të Bursës ALSE. 

(2) Procedura e  parashikuar më lart në pikën 1 të këtij neni lidhur me identifikimin e shkeljeve nga ALSE 
do të jetë e njejtë pavarësisht kategorisë së shkeljes së konsumuar nga Pjesëmarrësi i Tregut ALSE, 
ku më pas në varësi të kompetencave organi përgjegjës ALSE do të vendosë përfundimisht lidhur me 
përcaktimin si shkelës apo jo shkelës të Pjesëmarrësit të Tregut përkatës dhe marrjen e masava 
përkatëse në bazë të kësaj Rregulloreje. 

 
Neni 10 

Kontrollet e Bursës ALSE 
(1) Bursa ALSE monitoron dhe mbikëqyr Pjesëmarrësit e Tregut ALSE në bazë të të drejtave dhe në 

përputhje me Bazën Rregullative në fuqi. 
(2) Bursa ALSE gjatë ushtrimit të funksioneve të saj lidhur me monitorimin dhe mbikëqyrjen e tregut, 

ushtron kontrolle on-site dhe off-site, kundrejt çdo Pjesëmarrësi të Tregut ALSE: 
i. Kontrollet on-site ushtrohen nga specialistet apo nga persona të autorizuar nga Bursa ALSE 

kundrejt Pjesëmarrësit të Tregut në ambjentet ku Pjesëmarrësi i Tregut i tregut ALSE ushtron 
aktivitetin e tij. Bursa ALSE ka të drejtë të ushtojë të gjitha veprimet e nevojshme të cilat ALSE i 
shikon të arsyeshme në qëllim të kontrolli të përshtatshmërisë dhe përputhshmërisë së 
Pjesëmarrësit të Tregut ALSE me bazën Rregullative në fuqi. 

ii. Kontrollet off-site ushtrohen nga specialistët ALSE lidhur me monitorimin dhe mbikëqyrjen e 
vazhdueshme të platformës së tregtimin, hedhjes së urdhrave, ekzekutimit të transaksioneve, etj, 
me qëllim të kontrollit të përshtatshmërisë dhe përputhshmërisë së Pjesëmarrësit të Tregut ALSE 
me Bazën Rregullative në fuqi. 
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(3) Bursa ALSE ka të drejtë të nisë kontrolle on dhe off-site kundrejt çdo Pjesëmarrësi të Tregut ALSE, kur 
vetë Bursa ALSE gjatë monitorimit të saj apo dhe burimeve të tjera ka të dhëna, prova direkte apo 
indirekte dhe informacione të besueshme se Pjesëmarrësi i Tregut ALSE nuk është apo nuk vepron në 
përshtatshmëri dhe përputhshmëri me Bazën Rregullative. 

(4) Vendimi për të kryer kontrolle on/off side mbi një Pjesmarrës Tregu të Bursës ALSE merret nga Drejtori 
i Përgjithshëm i Bursës ALSE. 

KAPITULLI III:  MONITORIMI DHE MBIKËQYRJA E ANËTARIT/BROKERIT 

Neni 11 

Pandashmëria e përgjegjësisë mes Anëtarit dhe Brokerit të tij 
(1) Anëtari është përgjegjës para Bursës ALSE dhe pjesëmarrësve të tjerë të tregut në lidhje me të gjitha 

veprimet dhe mosveprimet e tij si person juridik dhe të brokerit të tij si person fizik. 
(2) Brokeri vepron vetëm në emër e për llogari të Anëtarit që përfaqëson në ALSE, si dhe në emër e për 

llogari të klientëve të Anëtarit që ai përfaqëson. 
(3) Klientët e brokerit janë klientët e Anëtarit. Brokeri nuk mund të veprojë me klientë që nuk kanë 

marrëdhënie kontraktuale me Anëtarin që brokeri përfaqëson në ALSE. 
 

Neni 12 

Monitorimi dhe Mbikëqyrja e Anëtarëve të Bursës ALSE 
(1) Bursa ALSE monitoron në mënyrë periodike dhe mbikëqyr rregullisht plotësimin e detyrimeve të 

Anëtarëve bazuar në Rregulloren e Bursës Shqiptare të Titujve ALSE. Bursa ALSE monitoron dhe 
mbikëqyr nëse Anëtari: 
i. zbaton Bazën Rregullative, siç mund të ndryshohet herë pas here; 
ii. përmbush detyrimet e tij sipas Marrëveshjes së Pranimit dhe sipas çdo marrëveshjeje tjetër, në të 

cilën ALSE dhe Anëtari janë palë; 
iii. paguan tarifat dhe detyrimet e vendosura nga ALSE në përputhje me kushtet e vendosura prej 

saj e që u janë komunikuar Anëtarëve; 
iv. vepron në pajtim me kërkesat teknike të Sistemin ETS dhe të çdo sistemi ose rrjeti tjetër të 

teknologjisë së informacionit që përdoret nga ALSE, siç përcaktohet në marrëveshjen përkatëse; 
v. informon ALSE për çdo veprim korporativ ose veprime të tjera me Tituj që mund të shkaktojnë 

moszbatimin e Bazës Rregullative dhe në veçanti Udhëzimi i Listimit në Bursën ALSE nga Anëtari.   
vi. informon ALSE me shkrim në të gjitha rastet kur brokeri fizik i tij largohet, pezullohet nga puna 

apo i hiqet e drejta për të ushtruar veprimtarinë normale nga vetë Anëtari, apo nga autoriteti 
përgjegjës. 

vii. zbaton Bazën Rregullatore në fuqi për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimit të 
Terrorizmit. Secili nga Anëtarët duhet t’i vendosë në dispozicion Bursës ALSE të gjithë 
informacionet e nevojshme që nevojiten për zbatimin e këtyre proçedurave. 

 
(2) Mbikëqyrja e Anëtarëve të ALSE mund të bëhet në distancë (Off-Site) dhe pranë zyrave të Anëtarit 

(On-Site). 
 

Neni 13 

Procedura e Monitorimit të Anëtarit/Brokerit 
(1) Specialisti i Anëtarësimit në ALSE është personi përgjegjës për monitorimin e aktivitetit të 

Anëtarit/Brokerit të ALSE, dhe raporton tek njësia e Mbikëqyrjes dhe Menaxhimit të Riskut në ALSE. 
Specialisti i Anëtarësimit, ndër të tjera, ka për detyrë:  
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i. të monitorojë rregullisht dhe rast pas rasti, përputhshmërinë e të gjithë veprimeve të Anëtarëve, 
Brokerave me Bazën Rregullatore në fuqi që ka të bëjë me Anëtarësimin gjatë veprimtarisë së tyre 
në oraret zyrtare të tregtimit në bursë (on-exchange), dhe oraret e tregtimit jashtë burse (off-
exchange). 

ii. të monitorojë në mënyrë periodike zbatueshmërinë e detyrimeve që kanë Anëtarët/Brokerat e 
ALSE sipas Bazës Rregullative. 

iii. të administrojë çdo ankesë që vjen nga pjesëmarrësit e tregut, kundrejt njëri-tjetrit apo kundrejt 
Bursës ALSE, në lidhje me veprimtarinë e Anëtarëve/Brokerave të Bursës ALSE. 

iv. të raportojë me shkrim te njësia e Monitorimit dhe Menaxhimit të Rrezikut pranë ALSE në lidhje me 
çdo veprim të administruar gjatë proçesit të monitorimit, si dhe në lidhje me çdo praktikë të 
dyshimtë,apo shkelje të konstatuar nga veprimet dhe/apo mosveprimet e Anëtarit/Brokerit në 
veprimtarinë e tij të përditshme. 

Neni 14 

Procedura e Mbikëqyrjes së Anëtarit/Brokerit 
(1) Njësia e  Mbikëqyrjes dhe Menaxhimit të Rrezikut është përgjegjëse për mbikëqyrjen e veprimtarisë së 

Anëtarit/Brokerit të ALSE, dhe raporton te Drejtori i Përgjithshëm. Njësia e Mbikëqyrjes dhe Menaxhimit 
të Rrezikut, ndër të tjera, ka për detyrë: 
i. të mbikëqyrë rregullisht dhe rast pas rasti, kur e shikon të arsyeshme, përputhshmërinë e të gjithë 

veprimeve të Anëtarëve/Brokerave me Bazën Rregullatore në fuqi, që ka të bëjë me Anëtarësimin 
gjatë periudhës që janë Anëtarë/Broker të ALSE. 

ii. të mbikëqyrë në mënyrë periodike zbatueshmërinë e detyrimeve që kanë Anëtarët/Brokerat e 
ALSE-s, në përputhje me Bazën Rregullative në fuqi. 

iii. të administrojë informacionet që vijnë nga Specialisti i Anëtarësimit të ALSE, në lidhje me shkeljet 
e dyshuara të Anëtarit/Brokerit. 

iv. të marrë masat e nevojshme për zgjidhjen e çdo problemi, qartësimin e çdo praktike të dyshimtë 
apo shkelje të konstatuar nga veprimet dhe/apo mosveprimet e Anëtarit/Brokerit në veprimtarinë e 
tij të përditshme.  

v. të raportojë dhe të propozojë me shkrim Drejtorit të Përgjithshëm ALSE lidhur me çdo masë për t’u 
ndërmarrë, duke dhënë/bazuar në kuadrin ligjor dhe rregulativ të Bursës ALSE;  

vi. të raportojë te Drejtori i Përgjithshëm i ALSE në lidhje me çdo problem, praktikë të dyshimtë apo 
shkelje të konstatuar nga veprimet dhe/apo mosveprimet e Anëtarit/Brokerit në veprimtarinë e tij të 
përditshme, e cila ka mbetur e pazgjidhur.  

vii. t’i propozojë Drejtorit të Përgjithshëm veprimet e mundshme që kërkojnë vendimmarrje në Nivel 
Vendimarrës, me qëllim zgjidhjen e problematikës së parashikuar në pikën v të këtij neni.  

KAPITULLI IV: MONITORIMI DHE MBIKËQYRJA E TREGUT NË ALSE 

Neni 15 

Fusha e zbatimit të Monitorimit dhe Mbikëqyrjes së Tregut 
(1) Monitorimi dhe mbikëqyrja e tregut në Bursën ALSE fokusohet, por pa u kufizuar, në parandalimin, 

identifikimin, përcaktimin dhe marrjen e masave kundër praktikave të paligjshme të tregtimit nga 
Anëtarët, Brokerat e Anëtarëve dhe klientët e tyre. 

(2) Për qëllim të kësaj rregulloreje, konsiderohen të paligjshme të gjithë praktikat e parashikuara në Ligjin 
“Për Tregjet e Kapitalit” ” dhe Rregulloren e Bursës ALSE (kapitulli 8) që kanë të bëjmë me abuzimin e 
tregut, por pa u kufizuar me to, si dhe praktikat në vijim: 
i. Praktika të dyshuara për Pastrim Parash, apo Financim Terrorizmi, 
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ii. Çdo veprim tjetër që konsiderohet nga ALSE se cënon integritetin e tregut, cënon interesat e 
investitorëve dhe dëmton mekanizmin e konkurrencës së lirë e të ndershme në tregtimin e titujve 
në ALSE 

 
Neni 16 

Praktika të dyshuara për Pastrim Parash apo Financim Terrorizmi 
(1) Praktika të dyshuara për Pastrim Parash apo Financim Terrorizmi janë ato të përcaktuara në Bazën 

Rregullatore në fuqi. 
(2) Bursa ALSE rregullon proçesin e menaxhimit të praktikave të dyshuara për Pastrim Parash apo 

Financim Terrorizmi, sipas proçedurave të përcaktuara në një rregullore të veçantë. 
 

Neni 17 

Procedura e Monitorimit të Tregut  
(1) Specialisti i Tregtimit, Klerimit dhe Shlyerjes në ALSE është personi përgjegjës për monitorimin e tregut, 

dhe raporton me shkrim te njësia e Mbikëqyrjes dhe Menaxhimit të Riskut në ALSE. 
(2) Monitorimi i transaksioneve në ALSE nga specialisti i Tregtimit, Klerimit dhe Shlyerjes realizohet 

nëpermjet sistemit elektronik të Mbikëqyrjes “Surveillance Workstation” dhe synon zbulimin e sinjaleve 
të abuzimit me tregun. Monitorimi zbatohet kryesisht mbi bazën e vlerësimit të rrezikut për të gjithë 
tregjet e ALSE, duke pasur parasysh kryesisht kriteret e mëposhtme: 
i. Vëllimet e tregtimit dhe likuiditetin e një Titulli. 
ii. Segmentin e tregut të ALSE ku është i listuar dhe tregëtuar një Titull. 
iii. Gjetjet e mëparshme të proçedurave të monitorimit. 
iv. Ndryshimet e rregullave që lidhen me tregtimin në ALSE dhe me abuzimin e tregut. 
v. Klasifikimi i një Titulli në një prej metodave të tregtimit (e vazhdueshme; ankand). 
vi. Llojin e Titullit të tregtuar. 
vii. Udhëzime të hollësishme nga AMF, nëse ka. 

 
Specialisti i Tregtimit, Klerimit dhe Shlyerjes, ndër të tjera, ka për detyrë: 

i. të monitorojë në mënyrë periodike veprimtarinë e Anëtarëve/Brokerave në lidhje me proçesin e 
tregtimit, klerimit dhe shlyerjes së transaksioneve në tituj në përputhje me Bazën Rregullative në 
fuqi. 

ii. të monitorojë në mënyrë periodike zbatueshmërinë e detyrimeve që kanë Anëtarët/Brokerat e 
ALSE sipas bazës Rregullative. 

iii. të monitorojë rregullisht dhe rast pas rasti, të gjithë veprimet e Brokerave të Anëtarëve të Bursës 
ALSE në Sistemin ETS gjatë orareve zyrtare të tregtimit në bursë (on-exchange), dhe orareve të 
tregtimit jashtë burse (off-exchange). Për të realizuar këtë detyrë, specialisti i Tregtimit, Klerimit 
dhe Shlyerjes përdor sistemin elektronik të mbikëqyrjes “Surveillance Workstation”, pjesë e 
Sistemit ETS. 

iv. të administrojë çdo ankesë që vjen nga Pjesëmarrësit e Tregut, kundrejt njëri-tjetrit apo kundrejt 
Bursës ALSE, në lidhje me aktivitetin e Anëtarëve/Brokerave të Bursës ALSE. 

v. të administrojë çdo mosmarrëveshje mes Pjesëmarrësve të Tregut. 
vi. të raportojë me shkrim te njësia e Monitorimit dhe Menaxhimit të Rrezikut pranë ALSE në lidhje 

me çdo veprim të administruar gjatë proçesit të monitorimit të tregut si dhe në lidhje me çdo 
praktikë të dyshimtë, apo shkelje të konstatuar nga veprimet dhe/apo mosveprimet e 
Anëtarit/Brokerit në veprimtarinë e tij të përditshme të tregtimit, klerimit dhe shlyerjes së titujve. 

 
 
 
 

Neni 18 
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Procedura e Mbikëqyrjes së Tregut 
(1) Njësia e Mbikëqyrjes dhe Menaxhimit të Rrezikut është përgjegjëse për mbikëqyrjen e veprimtarisë së 

tregtimit, klerimit dhe shlyerjes së titujve për Anëtarin/Brokerin e ALSE, dhe raporton te Drejtori i 
Përgjithshëm.  

 
Njësia e Mbikëqyrjes dhe Menaxhimit të Rrezikut, ndër të tjera, ka për detyrë: 

i. të mbikëqyrë rregullisht dhe rast pas rasti kur e shikon të arsyeshme, të gjithë veprimet e 
Anëtarëve/Brokerave të Bursës ALSE gjatë proçesit të tregtimit në Sistemin ETS gjatë orareve 
zyrtare të tregtimit në bursë (on-exchange), dhe orareve të tregtimit jashtë burse (off-exchange). 
Për të realizuar këtë detyrë, specialisti i Mbikëqyrjes dhe Menaxhimit të Rrezikut nëpërmjet 
sistemit elektronik të mbikëqyrjes “Surveillance Workstation” (dhe jo vetëm) identifikon çdo rast të 
dyshimtë që bie ndesh me Bazën Rregullative.  

ii. të mbikëqyrë në mënyrë periodike zbatueshmërinë e detyrimeve që kanë Anëtarët/Brokerat e 
ALSE sipas kuadrit ligjorë dhe rregullativ të Brsës ALSE. 

iii. të shqyrtojë me vëmendje të gjitha rastet kur kërkohet nga palët ndryshimi i të dhënave të një 
transaksioni apo fshirja e tij, si dhe i propozon Drejtorit të Përgjithshëm vendimarrjen “rast pas 
rasti” të arsyetuar dhe të bazuar në prova. 

iv. të administrojë informacionet që vijnë nga Specialisti i Tregtimit, Klerimit dhe Shlyerjes së ALSE 
në lidhje me shkeljet e dyshuara të Anëtarit/Brokerit. 

v. të marrë masat e nevojshme për zgjidhjen e çdo problemi, qartësimin e çdo praktike të dyshimtë, 
apo të çdo shkelje të konstatuar nga veprimet dhe/apo mosveprimet e Anëtarit/Brokerit në 
veprimtarinë e tij të përditshme. 

vi. të raportojë te Drejtori i Përgjithshëm i ALSE në lidhje me çdo problem, praktikë të dyshimtë, apo 
shkelje të konstatuar nga veprimet dhe/apo mosveprimet e Anëtarit/Brokerit në veprimtarinë e tij 
të përditshme, e cila ka mbetur e pazgjidhur.  

vii. t’i propozojë Drejtorit të Përgjithshëm veprimet e mundshme që kërkojnë vendimmarrje në Nivel 
Vendimmarrës, me qëllim zgjidhjen e problematikave të parashikuar në pikën vii të këtij neni.  

 
 

Neni 19 

E drejta e Bursës ALSE për Mbikëqyrje Shtesë ndaj Anëtarit/Brokerit 
(1) Sa herë që e shikon të nevojshme, me nismë të saj apo kërkesë nga palë të treta, Bursa ALSE mund 

të kryejë kontrolle të dokumentacioneve të regjistrimit të urdhrave, mbajtjen e të dhënave të klientëve 
dhe kryerjen e kontrolleve pranë zyrave të Anëtarit përkatës. 

(2) Bursa ALSE do të njoftojë Anëtarin për arsyet e kryerjes së kësaj mbikëqyrjeje 48 orë përpara se të 
paraqitet pranë zyrave të tij.  

(3) Në raste të veçanta kur Bursa ALSE konsideron se informacioni nga pika 2 i këtij neni mund të 
parandalojë realizimin, apo rezultatet e monitorimit dhe mbikëqyrjes, nuk do ta informojë Anëtarin. 

(4) Të gjithë informacionet dhe dokumentat e mbledhura gjatë kontrollit të ushtruar nga Bursa ALSE nuk 
mund t’i shpërndahen përsonave të tretë, përveçse kur e detyron kuadri ligjor në fuqi dhe/ose kërkohen 
me shkrim nga Autoritetet Kompetente. 

 

 

 

Neni 20 

Detyrimi i Anëtarit/Brokerit për të bashkëpunuar 
(1) Në rast të realizimit të monitorimit dhe mbikëqyrjes, Anëtari/Brokeri i ALSE është i detyruar:  
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i. të bashkëpunojë dhe t'i mundësojë punonjësve të autorizuar të Bursës ALSE të gjithë 
dokumentacionin e nevojshëm që kërkohet nga ky i fundit. 

ii. të japë akses në çdo kohë në të gjitha mjediset ku Anëtari vepron dhe mban dokumentacionin; 
iii. të lejojë kontrollin dhe nëse është e nevojshme fotokopjimin ose skanimin e të gjithë dokumenteve 

që lidhen me veprimet në Bursë si dhe marrjen e një kopje të çdo materiali, që është subjekt i 
kontollit që mund të përdoret si evidencë.   

KAPITULLI V: MONITORIMI DHE MBIKËQYRJA E EMETUESVE TË LISTUAR DHE 
PRANUAR PËR TREGTIM NË ALSE 

Neni 21 

Procedura e Monitorimit të Emetuesve të Listuar dhe të Pranuar për Tregtim 
(1) Specialisti i Listimit në ALSE është personi përgjegjës për monitorimin e Emetuesve të listuar dhe 

pranuar për tregtim, dhe raporton te njësia e Mbikëqyrjes dhe Menaxhimit të Riskut në ALSE. 
 
Specialisti i Listimit në ALSE monitoron nëse Emetuesit e listuar dhe pranuar për tregtim: 

i. kanë përmbushur detyrimet për listimin dhe pranimin për tregtim që i janë vendosur nga 
Rregullorja e Bursës ALSE; 

ii. kanë përmbushur kriteret cilësore dhe sasiore për listimin dhe pranimin për tregtim në Bursën 
ALSE; 

iii. ndikojnë negativisht në reputacionin e ALSE-s, për shkak të zhvillimeve, ose fakteve të 
konstatuara; 

iv. raportojnë, sipas rastit, në mënyrë periodike apo të menjëhershme te Bursa ALSE dhe publiku 
informacionet e nevojshme për mirëfunksionimin e drejtë, të rregullt dhe efikas të tregut, 
investitorëve dhe publikut siç parashikohet në kuadrin ligjorë dhe rregullativ të Bursës ALSE;  

v. raportojnë te Bursa ALSE informacionet lidhur me veprimet korporative, ose veprime të tjera me 
tituj, të cilët ndikojnë në mirëfunksionimin e tregut, siç parashikohet në Rregulloren e Bursës 
ALSE; 

 

Neni 22 

Procedura e Mbikëqyrjes së Kompanive të Listuara dhe Pranuara për Tregtim 
(1) Njësia e Mbikëqyrjes dhe Menaxhimit të Rrezikut është përgjegjëse për mbikëqyrjen e Emetuesve të 

listuar dhe pranuar për tregtim në ALSE, dhe raporton te Drejtori i Përgjithshëm. 
 
Njësia e Mbikëqyrjes dhe Menaxhimit të Rrezikut, ndër të tjera, ka për detyrë: 

i. të mbikëqyrë rregullisht dhe rast pas rasti kur e shikon të arsyeshme, përputhshmërinë e të gjithë 
veprimeve të Emetuesve të listuar/tregtuar me Bazën Rregullative në fuqi që ka të bëjë me 
emetimin, listimin dhe kuotimin e titujve në tregjet e Bursës ALSE. 

ii. të mbikëqyrë në mënyrë periodike zbatueshmërinë e detyrimeve që kanë Emetuesit e listuar dhe 
pranuar për tregtim sipas Bazës Rregullative në fuqi. 

iii. të administrojë informacionet që vijnë nga Specialisti i Listimit të ALSE në lidhje me shkeljet e 
dyshuara të Emetuesve të listuar dhe pranuar për tregtim. 

iv. të marrë masat e nevojshme për zgjidhjen e çdo problemi, qartësimin e çdo praktike të dyshimtë, 
apo çdo shkelje të konstatuar nga veprimet dhe/apo mosveprimet e Emetuesit në veprimtarinë e 
tij të përditshme.  

v. të raportojë te Drejtori i Përgjithshëm i ALSE në lidhje me çdo problem, praktikë të dyshimtë, apo 
shkelje të konstatuar nga veprimet dhe/apo mosveprimet e Emetuesit në veprimtarinë e tij të 
përditshme.  
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vi. t’i propozojë Drejtorit të Përgjithshëm veprimet e mundshme që kërkojnë vendimmarrje në Nivel 
Vendimmarrës, me qëllim zgjidhjen e problematikës së parashikuar në pikën v të këtij neni.  

KAPITULLI VI: KATEGORIZIMI I SHKELJEVE DHE ORGANET PËRKATËSE 

Neni 23 

Kategorizimi i Shkeljeve 
(1) Llojet dhe kategoritë e shkeljeve të cilat mund të kryejnë Pjesëmarrësit e Tregut ALSE gjatë ushtrimit 

të veprimtarisë së tyre në tregun ALSE, renditen si vijon: 
i. Shkelje e lehtë: Me shkelje të lehtë do të kuptohen (por pa u kufizuar) shkeljet të cilat mund të 

kryhen nga Pjesëmarrësit e Tregut ALSE dhe që mund të vijnë nga ushtrimi i aktivitetit të 
përditshëm, procedurat dhe etapat e punës të cilat janë të lidhura me ALSE apo ka përcaktuar 
ALSE për t’u kryer nga Pjesëmarrësi i Tregut përkatës, të cilat nuk kanë impakt të madh në tregun 
ALSE, nuk i kanë shkaktuar direkt Pjesëmarrësve të Tregut të tjerë ALSE apo dhe vetë ALSE 
dëme financiare në vlerë jo më të madhe se 300’000 LEKË.  

ii. Shkelje e mesme: Me shkelje të mesme do të kuptohen (por pa u kufizuar) shkeljet e lehta të 
cilat ndodhin në mënyrë të përsëritur dhe konsumohen nga Pjesëmarrësi i Tregut në një interval  
kohor prej 12 muajsh, si dhe çdo shkelje kundrejt ALSE dhe Pjesëmarrësve të Tregut të tjerë  të 
ALSE të cilat kanë sjellë një dëm financiar më të madh se 300’000 deri në 1’000’000 LEKË, 
përdorimi i praktikave abuzive dhe jo në interes të klientëve të tyre nga ana e Pjesëmarrësit të 
Tregut ALSE, mos shlyerja dhe mos pagesa e detyrimeve në kohë dhe përtej afateve të 
përcaktuara nga rregullat e procedurat ALSE të cilat lindin nga ushtrimi i aktivitetit në tregun ALSE 
kundrejt ALSE dhe/apo Pjesëmarrësve të Tregut të tjerë ALSE. 

iii. Shkelje e rëndë: Me shkelje të rëndë do të kuptohen (por pa u kufizuar) shkeljet e mesme të cilat 
ndodhin në mënyrë të përsëritur dhe konsumohen nga Pjesëmarrësi i Tregut në një interval  kohor 
prej 24 muajsh, shkeljet të cilat Pjesmarrësi i Tregut ALSE kryen dhe kanë ndikim të madh në 
tregun ALSE dhe/ose tek Pjesëmarrësit e Tregut të tjerë të ALSE, shkelje të cilat sjellin dëmtim 
në reputacionin dhe emrin e mirë të tregut ALSE dhe vetë ALSE, si dhe kundrejt Pjesëmarrësve 
të Tregut të tjerë të ALSE, shkelje të cilat sjellin një dëm financiar më të madh se 1’000’000 LEKË. 
Në shkelje të rënda do të përfshihen automatikisht sjelljet e konsumuara nga Pjesëmarrësi i Tregut 
ALSE në ushtrimin e aktivitetit të tyre në ALSE, e cila është në shkelje të parashikimeve të kuadrit 
ligjor dhe rregullativ në fuqi, mosrrespektim i detyrimeve të vendosura nga Autoritetet Kompetente, 
shkejet të cilat kanë pasur për qëllim abuzim me Tregun, manipulimin e çmimeve dhe përdorimin 
e informacionit të privilegjuar për qëllime përfitimi/mashtrimi/keq-informimi. 

(2) Pavarësisht pikës (1) të këtij neni, me qëllim mbrojtjen e integritetit të tregut dhe mbrojtjen e 
investitorëve, në ALSE ka të drejtë të klasifikojë një shkelje të paparashikuar në Bazën Rregullative. 
Ky klasifikim bëhet i argumentuar me shkrim dhe miratohet nga Këshilli Mbikëqyrës ALSE. Një kopje e 
vendimit të Këshillit Mbikëqyrës ALSE dhe argumentimi me shkrim i vihet në dispozicion palëve. Pas 
klasifikimit të shkeljes, mbi Pjesmarrësin e Tregut merr vendim organi vendimmarrës kompetent sipas 
nenit 24 të kësaj Rregulloreje. 

 
 

Neni 24 
Organet vendimarrëse të Bursës ALSE 

(1) Bursa ALSE ka 4 organe me kompetenca të ndara nga njëra tjetra lidhur me vendimarrjen dhe 
përcaktimin e Pjesëmarrësit të Tregut ALSE në varësi të shkeljes së konsumuar nga Pjesëmarrësi i 
Tregut përkatës. Organet vendimarrëse të Bursës ALSE kategorizohen si më poshtë: 
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i. Drejtori i Përgjithshëm ALSE: Është përgjegjës lidhur me marrjen e masave paraprake, si dhe 
përcaktimin dhe vendosjen e masave përkatëse rast pas rasti ndaj Pjesëmarrësit të Tregut ALSE 
të cilat kanë konsumuar shkelje që kategorizohen si shkelje të lehta në përputhje me përcaktimin 
e nenit 27 pika 1 (i),duke përfshirë çdo shkelje si të tillë të nga Këshilli Mbikëqyrës dhe jo vetëm, 
si edhe penalitetet përkatëse në bazë të kësaj Rregulloreje si dhe në përputhje me Bazën 
Rregullatore në fuqi. 

ii. Komiteti i Disiplinës: Është përgjegjës për përcaktimin dhe vendosjen e masave penalizuese 
kundrejt Pjesëmarrësit të Tregut ALSE lidhur me shkeljet që kategorizohen si shkelje të mesme 
në përputhje me përcaktimin e nenit 27 pika 1 (ii), duke përfshirë çdo shkelje si të tillë të nga 
Këshilli Mbikëqyrës, si dhe penalitetet përkatëse në bazë të kësaj Rregulloreje si dhe në përputhje 
me Bazën Rregullative në fuqi. 

Komiteti i Disiplinës mund të marrë dhe masa paraprake vetëm për çështje të cilat shqyrtohen nga 
ky organ dhe për rastet të cilat Drejtori i Përgjithshëm ka vendosur paraprakisht. Urdhri i nxjerrë 
nga Komiteti i Disiplinës  në këtë rast mbizotëron mbi urdhrin e Drejtorit të Përgjithshëm ALSE. 

Gjithashtu Komiteti i Disiplinës do të shqyrtojë rastet duke shprehur opinion dhe sugjerim e tij, për 
rastet të cilat i paraqiten përpara Këshillit Mbikëqyrës të ALSE për vendimarrje (kur Këshilli 
Mbikëqyrës ALSE e kërkon). 

iii. Këshilli Mbikëqyrës ALSE: Është përgjegjës për përcaktimin dhe vendosjen e masave 
penalizuese kundejt Pjesëmarrësit të Tregut ALSE lidhur me shkeljet të cilat kategorizohen si 
shkelje të rëndë në përputhje me përcaktimin e nenit 27 pika 1 (iii), duke përfshirë çdo shkelje si 
të tillë të nga Këshilli Mbikëqyrës vendosjen e penaliteteve përkatëse në bazë të kësaj 
Rregulloreje si dhe në përputhje Bazën Rregullatore në fuqi.  

Këshilli Mbikëqyrës ALSE mund të marrë dhe masa paraprake vetëm për çështje të cilat 
shqyrtohen nga ky organ, si dhe për rastet të cilat Drejtori i Përgjithshëm ka vendosur 
paraprakisht. Urdhri i nxjerr nga Këshilli Mbikëqyrës ALSE në këtë rast mbizotëron mbi urdhrin e 
Drejtorit të Përgjithshëm ALSE. 

iv. Komiteti i Arbitrazhit ALSE: Është Organi Kompetent më i lartë vendimarrës lidhur me ankesat 
dhe mospajtueshmërinë e Pjesëmarrësit të Tregut ALSE kundrejt vetë ALSE dhe/ose ndërmjet 
Pjesëmarrësve të Tregut të tregut mes njëri-tjetrit. Komiteti i Arbitrazhit është një organ apelues 
kundrejt mospajtueshmërisë së Pjesëmarrësit të Tregut ALSE lidhur me vendimarrjen e Organeve 
Kompetente të Bursës ALSE. Pjesëmarrësi i Tregut ALSE mund të adresojë në mënyrë direkte 
problematikat e tyre ose kundërshtimet kundrejt ALSE dhe/ose Pjesëmarrësve të Tregut të tjerë 
të ALSE kur e njejta çështje nuk është në shqyrtim apo në gjykim e sipër nga Organet Kompetente 
brenda apo/dhe jashtë ALSE. Komiteti i Arbitrazhit merr vendimet e saj bazuar në rregulloret e 
procedurat ALSE, përfshirë dhe masat penalizuese/ndërshkuese të përcaktuara në këtë 
Rregullore dhe bazën Rregullative në fuqi. Vendimi i Komitetit të Arbitrazhit mbizotëron mbi 
vendimin e organeve të tjera ALSE. 

 
(2) Organet Kompetente të Bursës ALSE gjatë vlerësimit dhe shqyrtimit të çështjeve specifike të cilat mund 

t’i paraqiten kohë pas kohe nga vetë ALSE apo nga Pjesëmarrësit e Tregut ALSE (sipas rastit), do të 
vlerësojnë dhe përcaktojë shkelësin, shkallën e shkeljes si dhe masën përkatëse, duke u fokusua por 
pa u kufizuar në: 
i. Nivelin e transparencës dhe bashkëpunimit që tregon Pjesëmarrësi i Tregut në të gjithë procesin 

e shyrtimit dhe gjetjes së shkaqeve apo shkeljes/ve të mundëshme; 
ii. Masat të cilat Pjesëmarrësi i Tregut ka marrë për ta parandaluar e për t’u mbrojtur paraprakisht 

nga shkaktimi i dëmeve dhe/apo kryerja e shkeljes së caktuar; 
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iii. Zbatueshmërinë e procedurave që ndjek Pjesëmarrësi i Tregut gjatë ushtrimit të aktivitetit të tij në 
Bursën ALSE në përputhje bazën Rregullatore; 

iv. Nivelin e ndikimit që ka sjellë ose që mund të sjellë një shkelje e ngjashme e kryer nga ky 
Pjesëmarrës i Tregut ose e cila mund të kryhet më vonë në tregun ALSE, si dhe rrezikun që mund 
të sjellë në raste përsëritëse; 

v. Intervalin e ndodhjes dhe përsëritjes së ngjarjes (shkeljes) e cila pavarësisht se mund të jetë e 
njëjta, e ndryshme apo e bashkërenduar nga Pjesëmarrësi i Tregut përkatës i tregut ALSE duhet 
të vlerësohet ndikimi negativ që shkelja e ngjashme, e ndryshme, e bashkërenduar apo 
përsëritëse i ka sjellë apo do t’i sjellë tregut ALSE; 

vi. Një interpretim për secilin rast nëse shkelja e konsumuar është kryer me qëllin apo ka ardhur si 
rezultat i neglizhencës apo pakujdesisë së shkelësit; 

vii. Çdo çështje e cila vjen për t’u vlerësur apo është në vlerësim e sipër nga Organi Kompetent i 
ALSE, këto të fundit kanë për detyrë të garantojnë barazi për të gjithë Pjesëmarrësit e Tregut 
ALSE, vlerësime dhe masa të njëjta kundrejt shkeljeve të njëjta, mosparagjykimin e secilit prej 
pjësëmarrësve, si dhe me parimin e prezumimit të pafajësisë (marrja e një fakti të mirqënë si i 
pafajshëm deri kur të vertetohet bazuar në prova fajësia) kundrejt çdo anëtari i cili akuzohet si 
shkelës. 

KAPITULLI VII: PENALITETET E APLIKUESHME NË RAST SHKELJE 

Neni 25 

E drejta e Bursës ALSE për të aplikuar Penalitete dhe Gjoba 
Gjatë shqyrtimit të dokumentacioneve dhe çdo herë që verifikohet një shkelje e rregullave të Bursës ALSE, 
kjo e fundit do të vendosë penalitete dhe gjoba sipas rastit. 
 

Neni 26 
Kategorizimi i Penaliteteve në bazë të Shkeljes 

(1) Shkeljet e kryera nga Pjesëmarrësi i Tregut ALSE mbi bazën Rregullative në fuqi do të kategorizohen 
së bashku me masat penalizuese përkatëse sipas “Shtojcës 1” bashkëngjitur kësaj Rregulloreje. 

(2) “Shtojca 1” i kësaj Rregulloreje mund të ndryshohet herë pas here nga ALSE duke shtuar/pakësuar, 
ndryshuar, ripërcaktuar kategoritë e shkeljeve dhe/apo penalitetet përkatëse pa u cilësuar si ndryshim 
të kësaj Rregulloreje në tërësi. 
 

Neni 27 
Penalitetet Përkatëse 

(1) Organet vendimarrëse të ALSE në bazë të kategorisë së shkeljes së përcaktuar në këtë Rregullore do 
të vendosin llojet e masave të përcaktuara si në vijim: 
(i) Për shkeljet e lehta do të ketë :  

a) paralajmërim me shkrim, 
b) urdhër për të marrë veprime dhe  masa specifike, 
c) pezullim të përkohshëm maksimumi 10 (dhjetë) ditë kundrejt brokerave dhe/apo Anëtarit nga 

ushtrimi i funksioneve të tyre në tregun ALSE, 
d) pezullim nga tregtimi i një titulli të caktuar në platformën e tregtimit ALSE për një periudhë 

maksimumi 10 (dhjetë) ditë kalendarike,  
e) penalitete financiare maksimumi në masën 50’000 ALL për personin juridik dhe 100’000 ALL 

për personin fizik,  
 

(ii) Për shkeljet e mesme do të ketë :  
a) urdhërimin dhe marrjen e masave specifike,  
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b) penalitete financiare duke filluar nga 100’000 ALL deri në maksimumi 500’000 ALL,  
c) pezullime të përkohëshme duke filluar nga 1 muaj deri në maksimumi 6 muaj kundrejt brokerave 

dhe/apo Anëtarit nga ushtrimi i funksioneve të tyre në tregun ALSE,  
d) pezullimi nga listimi/tregtimi i një titulli të caktuar në platformën e tregtimit ALSE për një perudhë 

nga 31 (tridhjetë e një) deri në 90 (nëntëdhjetë) ditë. 
 

(iii) Për shkeljet e mëdha do të ketë :  

a) urdhërimin dhe marrjen e masave specifike,  
b) penalitete financiare duke filluar nga 500’000 ALL deri në maksimumi 5’000’000 ALL,  
c) pezullime të përkohëshme duke filluar nga 6 muaj deri në maksimumi 1 vit kundrejt brokerave 

dhe/apo Anëtarit nga ushtrimi i funksioneve të tyre në tregun ALSE,  
d) përjashtimin nga Anëtarësia në tregun ALSE,  
e) përjashtimin nga ushtrimi i funksionit të brokerit nga tregu ALSE,  
f) delistimin përfundimtarë të titullit nga platforma e tregtimit ALSE, 

 
(2) Organet kompetente të Bursës ALSE kanë të drejtën në rastet e vendosjes së penaliteteve të ndërthurin 

apo të vendosin më shumë se 1 (një) penalitet kundrejt Pjesëmarrësit të Tregu ALSE lidhur me po të 
njëjtën shkelje, por gjithmonë ndërthurja e penaliteteve do të ndodhë brenda të njëjtës kategori të 
shkeljes në kompetencë të organit përkatës ALSE. 

 
Neni 28 

E drejta për t’u ankimuar në AMF 
Në rast se pjesëmarrësit e tregut kundërshtojnë vendimet e mbikëqyrjes në nivel vendimmarrës të Bursës 
ALSE, kanë të drejtën e ankimimit tek Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare sipas kritereve të parashikuara 
nga Bazën Rregullative në fuqi. 

KAPITULLI VIII: TË PËRGJITHSHME 

Neni 29 
Të Përgjithshme 

(1) Asnjë prej personave fizik të cilët përbëjnë trupin e Organeve Kompetente të ALSE nuk mban 
përgjegjësi personale lidhur me vendimarrjet e tyre kundrejt çështjeve dhe/apo subjekteve të cilat 
vendos/shqyrton, për dëme të shkatuara të cilat kanë ardhur si pasojë e vendimarrjeve gjatë 
kohëzgjatjes së ushtrimit të funksioneve të tyre.   

(2) Vendimet e Organeve Kompetente të ALSE bëhen menjëherë të zbatueshme, me përjashtim të rastit 
kur vetë vendimi përmban një afat të përcaktuar lidhur me zbatueshmërin e tij. 

(3) Çdo Pjesëmarrës i Tregut është i detyruar të zbatojë vendimet e Organeve Kompetente të ALSE 
menjëherë, pavarësisht nëse nuk është dakord apo vendos të apelojë këtë vendim në Organet e tjera 
Kompetente si Komisioni i Arbitrazhit dhe/apo Autoriteti Kompetent. 

(4) Përveç sa është parashikuar në pikën 3 të këtij neni, zbatueshmëria e vendimit mund të pezullohet 
vetëm me anë të një vendimi me shkrim nga ana e Organeve Kompetente dhe/apo Autoritetet 
Kompetente që në bazë të kësaj Rregulloreje si dhe në përputhje me Bazën Rregullatore në fuqi, kanë 
të drejtë për vendimarrje të tilla. 

(5) Çdo vendim që përmban vlera monetare në formë penaliteti, i cili nuk përmbushet nga subjekti përkatës 
ku në bazë të vendimit është fajtor dhe i detyruar për të përmbushur penalitetin brenda afati kohor prej 
maksimumi 30 ditë pune apo brenda afatit të përcaktuar në vendim, do të përmbajë një penalitet sa 1% 
e vlerës së penalitetit për çdo ditë vonese.  

(6) Vlera e penalitetit e përcaktuar në pikën (5) të këtij neni, nuk mund të rritet më shumë se 100% e vlerës 
së penalitetit (vlera e plotë e penalitetit). Në rastet kur kalojnë më shumë se 60 ditë pune nga dita e 
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parë në të cilën fillon të kalkulohet penaliteti shtesë, Pjesëmarrësi i Tregut përkatës nuk e ka 
përmbushur ende detyrimin e tij, atëherë kjo do të cilësohet si shkelje e rëndë e Bazës Rregullative të 
ALSE dhe do të trajtohet si e tillë. 

Neni 30 

Administrimi dhe ruajtja e dokumentacionit për monitorimin dhe mbikëqyrjen 
(1) Të gjithë strukturat e përcaktuara në nenin 5 dhe 7, për të gjitha komunikimet, veprimet, masat që 

ndërmarrin me subjektet e kësaj rregulloreje, si dhe midis vetë këtyre strukturave në lidhje me 
monitorimin dhe mbikëqyrjen sipas përcaktimeve në këtë rregullore, veprojnë si më poshtë: 
- Komunikojnë në mënyrë të dokumentuar (shkresë, e-mail) dhe në kohën e duhur; 
- Administorjnë dhe ruajnë të gjithë dokumentacionin që mbështet veprimet e kryera; 
- Sigurojnë që mund ta disponojnë këtë informacion sa herë që kjo është e nevojshme në përputhje 

me Bazën Rregullatore në fuqi. 
 

Neni 31 
Të Tjera 

(1) Në kuptim të kësaj Rregulloreje, shprehjet në numrin njëjës përfshijnë ato në numrin shumës dhe 
anasjelltas, me përjashtim të rastit kur sipas kontekstit të dispozitës përkatëse rezulton ndryshe. 
Përemri vetor “ai” përfshin edhe përemrin vetor “ajo” dhe përemri vetor “ata” i nënkupton të dyja gjinitë, 
me përjashtim të rastit kur sipas kontekstit të dispozitës përkatëse rezulton ndryshe. 

(2) Kjo Rregullore miratohet me vendim të Këshillit Mbikëqyrës të Bursës Shqiptare të Titujve ALSE dhe 
fyn në fuqi pas miratimit nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare. 

 

 

MIRATOI 

Hysen ÇELA 

 
KRYETAR  

KËSHILLI MBIKËQYRËS 
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SHTOJCA 1: Kategorizimi i Penaliteteve në bazë të Shkeljes së parashikuar në Bazën Rregullative të Bursës Shqiptare të Titujve ALSE 

Baza 
Rregullative 

ALSE  S
h

ke
le

si
 

Referimet e Neneve 

Llojet e Shkeljeve 

 E Lehte 
Vendos 

DREJTORI 

E Mesme 
Vendos  

KD 

E Rende 
Vendos  

KM 

R
re

g
u

ll
o

rj
a 

e 
B

u
rs

e
s 

S
h

q
ip

ta
re

 t
e 

T
it

u
je

 A
L

S
E

 

A
N

ET
AR

ET
 

1703 Anëtarët kanë detyrim që të sjellin në vëmendje të Klientëve të tyre 
deklarimet e cituara në Nenin 1701 dhe 1702.  

    +   

2101/4 Kriteret e pranueshmërisë të specifikuara në Nenin 2201/1 ose në vijim të tij, 
zbatohen jo vetëm në momentin e aplikimit për Anëtarësim, por edhe gjatë gjithë 
kohëzgjatjes së Anëtarësimit të Personit në fjalë.  

  +     

2202/3  Një Anëtar i ALSE mund të autorizohet që të tregtojë në emër të tij dhe/ose në 
emër të klientëve të tij. Brokeri i Anëtarit vepron vetëm në emër të Anëtarit dhe/ose 
klientëve të Anëtarit. Brokeri nuk ka të drejtë të veprojë për Persona të tjerë të cilët 
nuk janë klientë të Anëtarit.  

    +   

  

2204/4  Një përdorues i Sistemit ETS mund të autorizohet të regjistrojë (futur) urdhra 
tregtimi vetëm në emër të Anëtarit për të cilin punon dhe është i lidhur në kontratë 
(marrëveshje).  

    +   

  

2302/4  Aplikanti zotohet se çdo informacion që i përcjell ALSE-s nëpërmjet 
dokumentacionit, informacioneve shtesë që ALSE kërkon dhe/apo ato 
informacione të cilat i jep gojarisht të jetë i vërtetë, i plotë dhe të mos ketë asnjë 
qëllim keqdashje, mashtrimi, fshehje të të dhënave në lidhje me informacionin e 
dhënë. 

      + 

  2401 Anetari       

  

(i) respekton Rregulloren, siç mund të ndryshohet herë pas here, dhe ndërmerr të 
gjitha veprimet e përshtatshme që parashikohen në të 

    +   

  

(ii) përmbush detyrimet e tij sipas Marrëveshjes së Pranimit dhe sipas çdo 
marrëveshjeje tjetër, nëse ka, në të cilën ALSE dhe Anëtari janë palë 

    +   

  

(iii) 
 

          (iv) 

vepron në përputhje e zbatim të parashikimeve të Ligjit 62/2020 mbi 
përgjegjësitë e Bankës dhe/ose 
shoqërive komisionere 
paguan tarifat dhe detyrimet e vendosura nga ALSE në përputhje me kushtet e 
vendosura prej tij, e që u janë komunikuar Anëtarëve. Tarifat e anëtarësimit në 
ALSE janë vjetore (1 Janar - 31 Dhjetor). Subjektet që do të anëtarësohen pas 
datës 1 Korrik të çdo viti do të paguajnë gjysmën e tarifës vjetore 

    +   

  

(vi) vepron në pajtim me kërkesat teknike të Sistemit ETS dhe të çdo sistemi ose 
rrjeti tjetër të teknologjisë së informacionit që përdoret nga ALSE, siç përcaktohet 
në marrëveshjet përkatëse 

    +   
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(vii) është përgjegjës për ruajtjen e elementeve të identifikimit dhe mban përgjegjësi 
për vërtetësinë dhe saktësinë e të dhënave që hidhen në Sistemin ETS nga 
Broker(i)at e tij; 

    +   

  

(viii) është përgjegjës për aktivitetin e tij dhe/apo të klientëve të tij, përfshirë por pa u 
kufizuar në:  abuzimit të tregut, si dhe cdo aktiviteti tjetër të konsideruar të tillë 
nga ALSE 

    +   

  

(ix) 
njofton ALSE sa më shpejt të jetë e mundur dhe me shkrim për çdo ndryshim të 
rëndësishëm në informacionin e dorëzuar gjatë aplikimit për Anëtarësim, duke 
përfshirë në veçanti, por pa u kufizuar në: të dhënat që lidhen me licencën, 
regjistrimin, njohjen  për të ushtruar aktivitetin në tregun e Titujve 

    +   

  

(x) njofton paraprakisht me shkrim ALSE për çdo fakt ose rrethanë që mund të 
ndikojë në formën juridike ose në organizimin e Anëtarit ose të aktivitetit të tij 
tregtar në ALSE, duke përfshirë, por pa u kufizuar në: konsolidimin, riorganizimin, 
shkrirjen, ndryshimin e emrit, ndryshimin e kontrollit ose çdo ngjarje të ngjashme 
ku Anëtari është ose do të bëhet palë dhe ofron informacione shtesë për këto 
fakte sipas kërkesave të  ALSE 

    + 

  

(xi) 
njofton menjëherë ALSE për fillimin ose pritjen për fillimin e një procedure 
falimentimi, paaftësie paguese, likuidimi, administrimi të kontrolluar ose një 
procedure të ngjashme (duke përfshirë zgjidhjet miqësore) në çdo juridiksion 
përkatës, të cilit i nënshtrohet Anëtari ose në të cilin Anëtari është palë 

    + 

    

(xii) 
i jep ALSE të dhënat e kontaktit të përfaqësuesve të Anëtarit siç mund të 
përcaktohet nga ALSE dhe njofton pa vonesa ALSE për çdo ndryshim të këtyre 
të dhënave (duke përfshirë ndryshimet e adresës së Anëtarit) 

+     

    

(xiii) garanton se çdo përshkrim i Anëtarësimit të tij ose shërbimeve që ai është në 
gjendje të ofrojë, sipas formës dhe kontekstit në të cilin shfaqen ose përdoren, 
nuk shtrembëron fushën e kompetencave që ai gëzon sipas Rregullores në lidhje 
me ALSE 

  +   

    

(xiv) njofton menjëherë ALSE për pezullimin ose zgjidhjen e një Marrëveshjeje Klerimi 
dhe Shlyerjeje në të cilën ai është palë 

    + 

    

(xv) njofton menjëherë ALSE për paaftësinë e tij për të vepruar në pajtim me Nenin 
4702/2; dhe 

  +   

    

(xvi) zbaton dhe mban në fuqi procedura dhe kontrolle të brendshme të përshtatshme 
për aktivitetin e tij në treg 

+     

    2402/2 Detyrat e përdoruesve të Sistemit ETS janë:       

    (i) të respektojnë dhe të zbatojnë Rregulloret dhe Udhëzimet që jepen nga ALSE; +     

    

(ii) të mos u japin palëve të treta elementët e identifikimit të tyre personal në mënyrë 
që ato të mund të hyjnë e të përdorin Sistemin ETS përmes Terminaleve të tyre; 

+     

    

(iii) të njoftojnë ALSE për çdo parregullsi të regjistruar në Sistemin ETS (defekte ose 
avari teknike). 

+     
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2602/3  Pas marrjes së njoftimit të dorëheqjes të një Anëtari, sipas Nenit 2602/1, të gjitha 
shumat që ky Anëtar i detyrohet ALSE bëhen menjëherë të pagueshme. 
Gjithashtu, me kërkesë të ALSE, Anëtari i kthen menjëherë kësaj të fundit, çdo 
pajisje dhe dokumentacion që i është vënë në dispozicion nga ALSE.  

+     

    2603/1  Pezullimi dhe Largimi nga Anëtarësimi       

    
  

Pavarësisht Neneve të Kapitullit 10, kur ato gjejnë zbatim, ALSE pezullon 
(plotësisht ose pjesërisht, për një periudhë të caktuar) privilegjet/të drejtat e një 
Anëtari për tregtim dhe mund t’i japë fund (largojë/përfundojë) Anëtarësimit të tij 
në ALSE, në rastin:  

      

    
(ii) kur shkaku i parashikuar nga pika (ii) e Nenit 2603/4 të kësaj Rregullore ndodh dy 

herë gjatë një periudhë të pandërprerë prej gjashtë (6) muajsh; ose 
    + 

    

(iii) kur shkaku i parashikuar nga pika (iii) e Nenit 2603/4 të kësaj Rregullore ndodh dy 
herë radhazi brenda një (1) muaji; ose  

    + 

    (iv) kur Anëtari është në shkelje të rëndë të kësaj Rregullore; ose     + 

    

(v) kur pezullimi nga Anëtarësimi është i nevojshëm për të siguruar një kuotim/tregtim 
të drejtë dhe të rregullt në bursën ALSE; ose 

  +   

    

(vi) kur Anëtari është pezulluar nga tregtimi sipas Nenit 2603/4 më poshtë, në mënyrë 
të pandërprerë për më shumë se 6 muaj; ose 

    + 

    (vii) e shpërbërjes së Anëtarit si person juridik; ose      + 

    

(ix) kur një Anëtar gjendet në paaftësi paguese ose ndodh një ngjarje tjetër e 
ngjashme; 

  +   

    

(x) kur zbulohet se aplikimi i Anëtarit për Anëtarësim ka pasur gabime, pasaktësi, 
informacion të rremë, mungesa të konsiderueshme ose shtrembërime të 
përmbajtjes; ose  

  +   

    

(xi) kur Anëtari nuk është më i aftë të përmbushë kërkesat e Anëtarësimit që 
parashikohen në këtë Rregullore (duke përfshirë por pa u kufizuar në Nenin 2201 
më sipër) ose në akte të tjera të ALSE, në varësi edhe të kategorisë së Anëtarit; 

    + 

    (xii) kur Anëtari kërkon në mënyrë të argumentuar pezullimin e përkohshëm.     + 

    

2603/3 Pavarësisht Neneve të Kapitullit 10, kur ato gjejnë zbatim, ALSE gëzon të drejtën 
t’i japë fund ose të pezullojë Anëtarësimin e çdo Anëtari në rast se Anëtari ka 
ndaluar së kryeri veprime me Tituj në sistemin ETS, për një periudhë prej gjashtë 
(6) muajsh të njëpasnjëshëm.  

    + 

    2603/4  Pezullimi i Anëtarit nga Tregtimi       

      ALSE pezullon një Anëtar nga tregtimi në bursë në rastet e mëposhtme:        

    

3- Menjëherë pas marrjes së njoftimit nga një Agjent Klerimi dhe Shlyerje (CSM) ose 
nga AFISaR dhe/ose ALREG për mospërmbushjen nga Anëtari i ALSE të 
detyrimeve të tij të shlyerjes;  

    + 

    

4- Menjëherë pas marrjes së njoftimit nga një Anëtar që ky person juridik ka hyrë në 
procedurat e falimentimit;  

    + 
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5- Nëse kjo do të jetë e nevojshme për të siguruar kuotimin/tregtimin e drejtë dhe të 
rregullt në bursë.  

    + 

    2605 Pezullimi i nje Brokeri       
    

2605/1  Pavarësisht Neneve të Kapitullit 10, kur janë të zbatueshme, ALSE pezullon 
(plotësisht ose pjesërisht, për një periudhë të caktuar) privilegjet/të drejtat për 
tregtim të një Brokeri në Sistemin ETS, kur:  

      
    

(a) dyshohet se kryen veprime që janë të ndaluara nga Ligjet Shqiptare dhe/ose nga 
Rregullorja,  Udhëzimet, Njoftime të tjera të ALSE; 

    + 

    
(b) menjëherë pas konstatimit se një përdorues i Sistemit ETS u ka dhënë palëve të 

treta elementët personalë të identifikimit në mënyrë që ata të mund të hyjnë në 
Terminalin e tij/saj dhe të përdorin Sistemin ETS. 

  +   

    

2605/2  Pavarësisht Neneve të Kapitullit 10, kur janë të zbatueshme, ALSE i jep fund 
privilegjeve/të drejtave për tregtim të një Brokeri në Sistemin ETS, edhe kur:  

      

    

(ii) Brokeri ka shkelur rëndë Ligjet Shqiptare dhe/ose Rregulloren, Udhëzimet, 
Njoftimet e tjera të ALSE; 

    + 

    

3304 ALSE i kërkon çdo Anëtari Sponsorizues të garantojë që secili prej 
Pjesëmarrësve të Sponsorizuar nga ky Anëtar: 

      

    

(a)  të mos shkelë Rregulloren e zbatueshme për tregtimin në ALSE dhe kushtet 
procedurale apo teknike që ALSE herë pas here përcakton në lidhje me Aksesin 
e Sponsorizuar dhe që i shpall me anë të Njoftimeve; 

  +   

    

(b)  të lejojë ALSE ose një Person të jashtëm të autorizuar ligjërisht prej saj, për të 
kryer kontrolle në terren dhe të japë sa më parë çdo informacion apo dokument që 
ALSE ose Personi i jashtëm i autorizuar ligjërisht prej saj, e konsiderojnë të 
nevojshëm për këto kontrolle;  

  +   

    (c)  të lidhë marrëveshje që mund të kërkohen nga ALSE; dhe    +   

    

(d)  të japë të dhënat e kontaktit të drejtuesve apo stafit operativ që mund të kërkohen 
nga ALSE. 

  +   

    

3305 
Anëtari Sponsorizues së bashku me Pjesëmarrësin e Sponsorizuar ndërmarrin 
hapat e duhur për të mundësuar, ndër të tjera, monitorimin e sistemeve të kontrollit 
të rrezikut (të cilat nuk mund të vendosen në zyrat e Pjesëmarrësit të 
Sponsorizuar) dhe marrjen e masave të përshtatshme në lidhje me aktivitetin e 
tregtimit të Pjesëmarrësit të Sponsorizuar. Në veçanti, Anëtari Sponsorizues duhet 
t'i provojë ALSE, në mënyrën e pranueshme prej saj, që:  

      

    (a) masat monitoruese janë në përputhje me Nenin 9106; dhe      + 

    

(b) procedurat dhe dokumentacioni i tij i brendshëm i mundësojnë atij pezullimin e 
menjëhershëm të aksesit në ALSE të Pjesëmarrësve të Sponsorizuar, qoftë me 
vendim të tij apo edhe me kërkesë të ALSE.  

    + 
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4307/2  Përdorimi i Llogarive në rastin e shlyerjes nëpërmjet një tjetër Agjenti të 
Klerimit dhe Shlyerjes (CSM)       

    

  

Pavarësisht Nenit 4307/1, Anëtari i ALSE jo-klerues dhe shlyerës,i cili shlyen 
transaksionet përmes një tjetër Agjenti të Klerimit dhe Shlyerjes (CSM) të AFISaR 
dhe/apo të ALREG, në bazë të marrëveshjes së parashikuar nga pika 2 e 
paragrafit të parë të Nenit 4702/1, duhet të përdorë vetëm ato llogari që janë 
zgjedhur nga Agjenti i Klerimit dhe Shlyerjes (CSM) përkatës për qëllime të 
shlyerjes së transaksioneve të realizuara në ALSE. 

    + 

    
  

Gjatë përdorimit të llogarive sipas paragrafit të parë të këtij Neni, Anëtari i ALSE 
duhet të mbajë dy grupe të ndara të llogarive të Titujve në AFISaR dhe/apo në 
ALREG:  

    + 

      (i)    për titujt që zotëron për llogari të vet, dhe      + 

      (ii)    për Titujt që zotëron për llogari të klientëve të tij.      + 

    

  
Anëtari i ALSE duhet ta arrijë këtë duke përdorur një llogari për urdhrat e realizuar 
në emër të vet dhe për llogari të vet dhe një tjetër llogari për urdhrat e realizuar në 
emër të vet dhe për llogari të klientëve të vet.  

    + 

    4406/1 Transaksionet e negociuara ose transaksionet jashtë burse (off-exchange)       

    

  

Transaksionet e kryera jashtë seancës së tregtimit (jashtë burse) nga investitorët 
institucionalë quhen transaksione të negociuara. Të gjitha transaksionet e 
negociuara të ekzekutuara nga Anëtarët ALSE dhe nga klientët e tyre në lidhje me 
të gjithë Titujt e pranuar për tregtim në ALSE, duhet të raportohen në ALSE dhe 
këta Anëtarë duhet të përmbushin të gjitha detyrimet njësoj si për transaksionet e 
ekzekutuara në seancën e tregtimit në bursë. 

  +   

    4406/2  Hedhja e Transaksionit të Negociuar në Sistemin ETS (raportimi)       

    

  

Anëtarët e ALSE i hedhin transaksionet e negociuara për llogari të tyre dhe/ose 
klientëve të tyre në Sistemin ETS përpara fillimit të seancës më të afërt të para-
tregtimit, ose pas seancës kryesore në tregtimin e vazhdueshëm apo seancës së 
pas-tregtimit të ankandeve. 

+     

    4504/1  Arsyet për pezullimet e tregtimit       

      ALSE e pezullon përkohësisht tregtimin e Titujve në Sistemin ETS në rast se:       

    

(e) sipas gjykimit të vetëm të ALSE  vihet re se mes Anëtarëve dhe/ose investitorëve 
ka rrjedhje të informacionit të priviligjuar për një titull të caktuar, sipas përcaktimeve 
të “Ligjit për Tregjet e Kapitalit” në lidhje me këtë çështje. 

    + 

    4602/3  Transaksionet jashtë orarit zyrtar të punës së ALSE       

    

  

Të gjitha transaksionet e negociuara, të cilat Anëtarët i ekzekutojnë jashtë orarit 
zyrtar të punës së ALSE duhet t'i raportohen ALSE. Anëtarët i raportojnë ALSE në 
lidhje me një transaksion të negociuar brenda një (1) ore pasi kanë rënë dakord 
ndërmjet tyre. Në rast se ata bien dakord pas orarit zyrtar të punës së ALSE (pas 
orës 17.00), ky transaksion i negociuar duhet t'i raportohet ALSE në ditën vijuese, 
brenda orarit të përcaktuar në paragrafin e parë të nenit 4406/1.  

+ +   
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4702/2  Çdo Anëtar jo-klerimi dhe shlyerje duhet të sigurohet që kolaterali i lënë pranë 
Agjentit të tij të Klerimit dhe Shlyerjes (CSM) të jetë gjatë gjithë kohës i 
përshtatshëm për kufirin e detyrimeve të tij, në pajtim me kontratën që ka me këtë 
CSM si dhe me Ligjet Shqiptare që rregullojnë veprimtarinë e Institucioneve të 
Klerimit dhe Shlyerjes (kur është e aplikueshme). 

    + 

    

4702/3 Një Agjent Klerimi dhe Shlyerjeje (CSM) duhet të njoftojë menjëherë ALSE nëse 
ndonjë Anëtar jo-klerimi dhe shlyerje për të cilin ai bën klerim dhe shlyerje, nuk 
vepron në pajtim me Nenin 4702/2.  

  +   

    
7901/1 Palët në procedurën e arbitrazhit janë të detyruara që të zbatojnë vendimin e 

arbitrazhit. 
    + 

    8102 Ndalimi i Abuzimit me Tregun ALSE       

    

  
Në bazë të dispozitave të ligjit “Për Tregjet e Kapitalit”, aktet e ndaluara për 
abuzimin me tregun janë: 

      

    

1- Tregtimit bazuar në informacion të privilegjuar dhe veprat e lidhura sipas Nenit 351 
të ligjit nr. 62/2020 datë 14.05.2020 “Për Tregjet e Kapitalit”, 

  +   

    

2- Manipulimi i Tregut dhe veprat e lidhura sipas Nenit 346 të ligjit nr. 62/2020 datë 
14.05.2020 “Për Tregjet e Kapitalit”. 

  +   

  

EM
ET

U
ES

IT
 

1803 Informacioni Konfidencial                                                                                                      
ALSE mund t'i japë Emetuesit informacion konfidencial në lidhje me 
kuotimin/tregtimin e Titujve të tij në ALSE, me kushtin që Emetuesi ta trajtojë 
këtë informacion si konfidencial dhe të mos ia japë palëve të treta 

    +   

  6901/2  Tarifat       

  

  Emetuesi paguan menjëherë çdo tarifë të vendosur nga Këshilli Mbikëqyrës i 
ALSE  në përputhje me kushtet që janë vendosur nga ALSE dhe që u janë 
komunikuar Emetuesve (Shtojca 2). 

+     

    6903/1  Trajtimi i Barabartë       

    

  Emetuesi i trajton mbajtësit e Titujve të së njëjtës klasë, të emetuar prej tij, në 
mënyrë të barabartë, në përputhje me Ligjet Shqiptare.  

  +   

    6903/2  Informacioni       

    

  Emetuesi, titujt e të cilit janë pranuar për listim,tregtim në Bursë, ka detyrimin për 
t’i përcjellë Bursës ALSE të gjitha informacionet që: 

      

    

(i) mund të ndikojnë në funksionimin e drejtë, të rregullt dhe efikas të tregut ku operon 
ALSE ose  

  +   

    

(ii) mund të ndryshojnë çmimin e Titujve (përfundimisht) në të njëjtën kohë kur ky 
informacion bëhet publik.  
 
Shoqëritë, titujt e të cilave janë pranuar në listim e tregtim në ALSE, kanë detyrimin 
e vazhdueshëm për të përmbushur të gjitha parashikimet e Ligjit 62/2020 për 
dhënien e informacioneve publikut, AMF-së dhe ALSE-s ( të tilla si raportimet 

  +   
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fillestare, raportimi financiare, raportet vjetore, dhënia e informacioneve që 
ndikojnë mbi cmimet e titujve etj). 

    

6904/1  Çdo Emetues informon ALSE për veprimet korporative ose për veprime të tjera 
me Tituj (siç përshkruhen kryesisht në Nenin 6904/2), për Titujt e tij të pranuar në 
listim/tregtim, në mënyrë që të lehtësohet funksionimi i drejtë, i rregullt dhe efikas 
i tregut.  

  +   
    

  Informacioni përkatës i jepet ALSE të paktën dy (2) Ditë Tregtimi përpara:   +   

    
(i) shpalljes publike të orarit për këto veprime korporative ose veprime të tjera me 

Tituj ose  
  +   

    

(ii) se veprimet korporative ose veprimet e tjera me Tituj të kenë ndikim në treg ose 
në pozicionin e mbajtësve të Titujve përkatës.  

  +   

    6904/2  Informacioni që përmendet në Nenin 6904/1 përfshin (pa kufizim):    +   

    (i) ndryshimet që ndikojnë në të drejtat përkatëse të klasave të ndryshme të Titujve;   +   

    (ii) çdo emetim ose nënshkrim të Titujve;    +   

    

(iII) çdo riorganizim të detyrueshëm (p.sh. ndarja e aksioneve, ndarja e ndërsjellë e 
aksioneve, riblerja e pjesshme ose e plotë e Titujve);  

  +   

    

(iv) çdo riorganizim vullnetar me ose pa elementin e opsionit (p.sh. ofertë me tender, 
ofertë sipas të drejtave, ofertë për riblerje);  

  +   

    (v) çdo shpërndarje e Titujve (p.sh. dividend në aksione, emetimi i bonuseve);    +   

    (vi) çdo shpërndarje në mjete monetare (cash) (p.sh. dividend në mjete monetare);    +   

    

(vii) çdo lajmërim për mospagesën e kuponëve ose dividendëve në mjete monetare 
(cash); 

  +   

    

(viii) çdo prospekt (kur kërkohet nga Ligjet Shqiptare) ose dokument publikimi i 
barasvlershëm, në lidhje me ofertat publike;  

  +   

    

(ix) çdo raport për statusin e likuidimit, dhe në mënyrë më të përgjithshme, çdo vendim 
në lidhje me çdo situatë (të përkohshme) pezullimi të pagesave, situatë falimentimi 
ose paaftësie paguese (ose procedurë analoge) që është dhënë ose deklaruar si 
i zbatueshëm në çdo juridiksion;  

  +   

    (x) ndryshimi i emrit të Emetuesit; dhe    +   

    

(xi) pranimi në listim/tregtim ose tregtim në çdo Treg të Rregulluar ose çdo treg tjetër 
të organizuar.  

  +   

    

6904/3 Nëse pranimi në listim/tregtim ka të bëjë me Dëftesat e depozitarit ose Tituj të tjerë 
që i japin të drejtë mbajtësve të blejnë Tituj të tjerë, informacioni që përmendet në 
Nenin 6904/1 përfshin gjithashtu (pa kufizim) veprimet korporative ose veprime të 
tjera me Tituj të Emetuesit të Titujve Bazë.  

  +   
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6904/4 Nëse pranimi në listim/tregtim ka të bëjë me kuota të një Shoqërie Investimi, 
informacioni që përmendet në Nenin 6904/1 të cilin Sipërmarrja e Investimeve 
Kolektive të kësaj Shoqërie Investimi duhet t’i japë ALSE përfshin gjithashtu (pa 
kufizime):  

      

    (i) një shpallje të çdo shpërndarjeje;  +     

    
(ii) kuponët që deklarohen pa vlerë.  

 
 

+     
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Neni 25 Dhënie e Informacioneve ndaj Bursës ALSE       

  

Në bazë të kuadrit ligjor dhe rregullativ në fuqi, çdo kompani që është e listuar në 
Bursën ALSE ka për detyrim të publikojë apo t’i japë informacion Bursës lidhur me 
veprimet korporative, të cilat ndikojnë në çmimet e titujve të listuar ose në 
pozicionin dhe vendimmarrjen e mbajtësve të këtyre titujve. 

  +   

Neni 26 Menyrat e Publikimit të Njofitimeve në Bursën ALSE       

  

Të gjitha njoftimet që Emetuesi ka për detyrim që t’ia mundësojë bursës, sipas 
Rregullores së Bursës Shqiptare të Titujve ALSE, si dhe dokumentet bashkëngjitur 
tyre (siç mund të jenë por pa u kufizuar me: raportet vjetore, dividendi, pagesa e 
kuponave dhe veprime të tjera korporative) do t’i dërgohen bursës duke përdorur 
një nga mënyrat e mëposhtme: 

+     

  1- Nëpërmjet komunikimit elektronik (e-mail) në adresën listimi@alse.al; +     

  2- Nëpërmjet faqes së internetit www.alse.al/intranet.com; +     

  3- Nëpërmjet postës në zyrat qendrore të Bursës ALSE; +     

  4- Dorazi në zyrat qendrore të Bursës ALSE. +     

  Neni 28 Detyrimi ndaj Investuesve       

  

  
Bazuar në Rregulloren e Bursës ALSE, Emetuesi i listuar në Tregun Standard dhe 
Tregun Kryesor, duhet: 

  +   

  1- Të sigurojë informim të barabartë publikut;   +   

  2- Të publikojë informacionin në mënyrë sa më lehtësisht të aksesueshëm;   +   

  3-  Të sigurojë informacion të besueshëm;   +   

  

4- Të sigurojë publikimin e të plotë të veprimeve të biznesit, që mund të këtë ndikim 
në çmimin e titullit në treg (price sensitive information). 

  +   

  Neni 30 Raportimi Periodik       

  

  

Kompanitë e listuara në Tregun Standard dhe Tregun Kryesor të Bursës ALSE 
janë të detyruar të publikojnë raportin vjetor brenda katër (4) muajve, pas fundit të 
vitit financiar dhe duhet të sigurohen që raportet financiare të jenë të aksesueshme 
nga publiku për të paktën pesë vitet e fundit, duke filluar që nga momenti i listimit. 

  +   

    Raporti vjetor duhet të përmbajë të paktën informacionet e mëposhtme:   +   



26 
 

  1- Pasqyrat financiare të audituara;   +   

  

2- Raport vjetor nga Organet Drejtuese të Emetuesit ku përfshihet një prezantim i 
qartë i zhvillimeve të vitit dhe operacioneve të kompanisë.  

  +   

  Neni 31 Kalendari Financiar       

  
  

Jo më vonë se data 31 Dhjetor e vitit aktual, kompanitë e listuara në Tregun 
Standard dhe Tregun Kryesor të Busës ALSE duhet të bëjnë publike në faqen e 
tyre zyrtare të internetit, një kalendar për publikimet që do të bëhen prej tyre gjatë 
vitit pasardhës. Ky kalendar do të quhet kalendari financiar dhe në të duhet të 
përcaktohen datat e publikimit të ngjarjeve të mëposhtme (por pa u kufizuar në to): 

+     

  1- Raportimet Vjetore; +     

  

2- Data e pagesës së dividendit dhe afatet kohore të procedurës së shpërndarjes 
(nëse aplikohet); 

+     

  3- Data e pagesës së kuponit të obligacionit (nëse ka). +     

    

  

Në rastet kur kompania vendos të ndryshojë datat e kalendarit financiar, duhet të 
informojë Bursën ALSE me anë të një shkrese zyrtare (nëpërmjet postës formale 
apo formës elektronike), si dhe duhet t’ia bëjë të ditur publikut duke e publikuar 
menjëherë ndryshimet në faqen e saj zyrtare të internetit. 

+     

    Neni 33 Llojet e Informacioneve të Rëndësisë së Veçantë       

    

  

Kompanitë e listuara/tregtuara në Bursën ALSE janë të detyruara të publikojnë 
sa më shpejt të jetë e mundur, brenda një afati maksimal prej 120 minutash, pasi 
ngjarja, veprimi, akti, vendimi, por jo vetëm, të jetë bërë efektive, çdo informacion 
lidhur me biznesin e tyre dhe ngjarje të tjera që ndikojnë në kompani, të cilat 
kanë efekt të konsiderueshëm në statusin ligjor të kompanisë dhe në pozicionin 
e saj financiar. 

    + 

    Neni 34 Detyrimi për të Publikuar Ndryshimet në Strukturën e Kapitalit       

    

  
Një kompani e listuar/tregtuar në Bursën ALSE duhet të njoftojë publikun sa më 
shpejt të jetë e mundur, urgjent por jo më vonë se 24 orë, për çdo vendim që 
mund të ketë ndikim të konsiderueshëm në strukturën e kapitalit të saj, si: 

    + 

    1- Rritja e kapitalit ose zvogëlimi i tij;     + 

    2- Tërheqja e titujve të emetuar;     + 

    3- Tërheqja e titujve të borxhit të listuar, para datës së maturimit;     + 

    4- Pamundësia për të përmbushur detyrimet lidhur me titujt e emetuar të borxhit;     + 

    5- Pamundësia paguar dividendet.     + 

    Neni 35 Detyrimi për të Publikuar Ndryshimët në Strukturën Ligjore        

    

  
Një kompani e listuar në Bursën ALSE duhet të njoftojë publikun sa më shpejt të 
jetë e mundur, por jo më vonë se 24 orë, lidhur me ndryshimet në statusin juridik 
të saj, ku përfshihen veprimet si: 

    + 

    1- Bashkimi dhe përthithja;     + 
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    2- Ndarja (spin-off);     + 

    3-  Transformimi në një formë tjetër juridike;     + 

    4- Falimentimi ose Likuidimi.     + 
U
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5.3 Njoftimi i bursës ALSE-së për ndryshimet në tregtim.       
  Për çdo ndryshim duhet të jetë dakordësia e të dy Anëtarëve që kanë kryer 

transaksionin dhe në fund bursa ALSE jep aprovimin e kërkesës nëse mund të 
ndodhë ky ndryshim. 

+     

  Transaksionet mund të ndryshohen ose/apo fshihen gjatë periudhës së tregtimit, 
duke i drejtuar kërkesë bursës ALSE-s (sipas rasteve të përcaktuar në Udhëzim) 

+     

  Për çdo transaksion të fshirë ose/apo të ndryshuar Anëtari duhet të marrë 
aprovimin nga bursa ALSE, pasi të jetë aprovuar dhe nga të dyja palët 
pjesëmarrëse në transaksion.  

+     

  Anëtarët duhet t’i kërkojnë bursës ALSE miratimin dhe aprovimin për çdo ndryshim 
që mund të ndodhë para mbylljes së ditës së tregtimit. 
Koha e kërkesës për ndryshim dhe/ose fshirje e transaksionit duhet të bëhet 
brenda 30 minutave pas ekzektutimit të tregtimit. 

+     

  Në rastet kur mosnjoftimi apo marrja e miratimit nga bursa ALSE çon në 
mosshlyerje të transaksionit, Anëtarët duhet të marrin parasysh penalitetet që 
shkakton moshlyerja e transaksionit. 

  +   

  5.5 Transaksione të negociuara ose transaksione jashtë burse       

  

  Transaksionet e kryera jashtë seancës së tregtimit (Off Exchange) nga investitorët 
institucionalë për llogari të tyre dhe/apo klientëve të tyre do të quhen transaksione 
të negociuara sipas Rregullores së Bursës Shqiptare të Titujve ALSE. 

  +   

  

  Në bazë të Rregullores së Bursës Shqiptare të Titujve ALSE, të gjithë Anëtarët e 
bursës kanë detyrimin të raportojnë transaksionet e negociuara pranë bursës gjatë 
fashës orare të përcaktuar për këtë qëllim. 

  +   

  

8.2 Detyrimet e Anëtarit të bursës ALSE që nuk është Agjent Klerues e 
Shlyerës për Klerimin dhe Shlyerjen e transaksioneve  

      

      Të respektojë Rregulloret e bursës ALSE,       

  

    Të dërgojë tek Agjenti i Klerimit e Shlyerjes (CSM) i përcaktuar prej saj për efekt 
të regjistrimeve dhe/apo shlyerjes finale, të gjithë informacionin në lidhje me 
transaksionet ditore në tituj të borxhit të Qeverisë që ka kryer për llogari të 
Shoqërisë Komisionere apo klientëve të saj.

+     
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    T’i vërë në dispozicion bursës ALSE çdo lloj informacioni apo detaji teknik që 
bursa e konsideron të rëndësishëm për mbarëvajtjen e procesit të klerimit dhe 
shlyerjes.

+     

  

    Të jetë juridikisht dhe financiarisht përgjegjëse ndaj bursës ALSE lidhur me 
ekzekutimin e plotë të transaksioneve të urdhëruara në emër të Anëtarit dhe/apo 
të klientëve tij, duke përfshirë si shlyerjen e titujve ashtu edhe të vlerave monetare 
(cash).

  +   
    

    Anëtari do të marrë përsipër të gjithë përgjegjësinë ndaj bursës ALSE për të 
mbuluar pozicionet me transaksionet e dështuara të klientëve të tij në tituj dhe/ose 
vlerë monetare (cash) para orës 16:00:00 në ditën e shlyerjes (T+2).

+     

    

8.3 Detyrimet e Agjentit të Klerimit e Shlyerjes (CSM) për Shlyerjen e 
transaksioneve 

      

    

   Të mbajë në mënyrë të analitike nën kujdestari të dhënat e Shoqërisë 
Komisionere në lidhje me transaksionet në titujt e borxhit të Qeverisë te kryera për 
llogari të Shoqërisë Komisionere dhe/apo klientëve të saj,

  +   

    

   Të ndajë llogaritë Omnibus që përdor Agjenti i Klerimit e Shlyerjes (CSM) për 
vete dhe/apo klientët e Agjentit Shlyerës, nga llogaritë e Shoqërisë Komisionere 
dhe të klientëve të Shoqërisë Komisionere,

    + 

    

   Të informojë në çdo moment bursën ALSE dhe/apo Shoqërinë Komisionere në 
lidhje me rakordimin e të dhënave apo për çdo arsye tjetër që konsiderohet e 
nevojshme nga keto institucione.

+     
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6.1/a Dështimi në Vlera Monetare nga Anëtarët që janë Agjentë Shlyerës 
(ASH) 

      

(v) Për mospërmbushje të pozicionit nga Anëtari që është ASH deri në 16:00 të ditës 
T+7, si dhe për mospërmbushje të gjitha pikave të mësipërme Bursa ALSE merr 
masat disiplinore në përputhje me kuadrin rregullativ të ALSE në fuqi. 

  +   

6.1/b Detyrimet e Anëtarit që është Agjent Shlyerës (ASH)       
(iii) Nëse Anëtari që është ASH, dështon në plotësimin e pozicionit në vlera monetare 

(cash), njofton Bursën ALSE duke dhënë edhe shpjegimin e argumentuar në lidhje 
me dështimin, si dhe duke sugjeruar rrugët e zgjidhjes. 

  +   

  

(iv) ASH zbaton udhëzimet me shkrim të Bursës ALSE në lidhje me procedurën e 
Shlyerjes Finale, siç përcaktohet në Seksionin 8 të këtij udhëzimi për Procedurat 
e Pas-Dështimit (Post-Default). 

  +   

  

6.2 Dështimi në Vlera Monetare nga Anëtarët që janë Agjentë Jo-
Shlyerës (AJSH) 
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a/(v) Për mospërmbushje të pozicionit të mungurar nga Anëtari që është AJSH, si dhe 
për mospërmbushje të gjitha pikave të mësipërme Bursa ALSE merr masat 
disiplinore në përputhje me kuadrin rregullativ të ALSE në fuqi. 

  +   

  

b/(iii) Nëse Anëtari që është AJSH, dështon në plotësimin e pozicionit në vlera monetare 
(cash), njofton Bursën ALSE dhe/ose Agjentin Shlyerës të tij duke dhënë me 
shkrim edhe shpjegimin e argumentuar në lidhje me dështimin. 

  +   

  c) Detyrimet e Agjentit Shlyerës (ASH)       
  

  (i)     Agjenti Shlyerës që vepron si kujdestar për Anëtarin e ALSE i cili është AJSH 
njofton Bursën ALSE jo më vonë se ora 15:00 të ditës T+0 në lidhje me mungesën 
e pozicionit në vlera monetare (cash) të Anëtarit që është AJSH dhe kur e shikon 
të arsyeshme kërkon me shkrim pezullimin e aksesit të AJSH nësistemin ETS,  

+     
  

  (ii)    ASH njofton me shkrim Bursën ALSE, menjëherë pasi Anëtari që është AJSH 
ka shlyer detyrimin që vinte nga mungesa e pozicionit në vlera monetare (cash). 
Pas marrjes së këtij njoftimi me shkrim nga Agjenti Shlyerës, Bursa ALSE mund 
të heqë pezullimin e aksesit në Sistemin ETS për Anëtarin që është AJSH. 

+     

  7.1 Dështimi në Tituj nga Anëtarët që janë Agjentë Shlyerës (ASH)       

  

a/(v) Për mospërmbushje të pozicionit të mungurar nga Anëtari që është ASH deri në 
16:00 të ditës T+7, si dhe për mospërmbushje të gjitha pikave të mësipërme Bursa 
ALSE merr masat disiplinore në përputhje me kuadrin rregullativ të ALSE në fuqi. 

  +   

  

b/(ii) Pas plotësimit të pozionit, Anëtari që është ASH njofton Bursën ALSE, duke dhënë 
me shkrim edhe shpjegimin e argumentuar në lidhje me mungesën e pozicionit. 

  +   

  7.2 Dështimi në Tituj nga Anëtarët që janë Agjentë Jo-Shlyerës       

  

a/(v) Për mospërmbushje të detyrimeve nga Anëtari që është AJSH kundrejt palës së 
dëmtuar deri në orën 16:00 të ditës T+7, si dhe për mospërmbushje të gjitha pikave 
të mësipërme Bursa ALSE merr masat disiplinore në përputhje me kuadrin 
rregullativ të ALSE në fuqi. 

  +   

  b Detyrimet e Anëtarit që është Agjent Jo-Shlyerës (AJSH)       

  

  (ii) Pas plotësimit të detyrimit, Anëtari që është AJSH njofton Bursën ALSE dhe 
Agjentin Shlyerës të tij, duke dhënë edhe shpjegimin e argumentuar me shkrim në 
lidhje me mungesën e pozicionit. 

  +   

  c) Detyrimet e Agjentit Shlyerës (ASH       
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  (i) Njofton Bursën ALSE jo më vonë se ora 15.00 të ditës T+0 në lidhje me 
mungesën e pozicionit në tituj të Anëtarit që është AJSH, për të cilin ky Agjent 
Shlyerës vepron dhe kërkon fshirjen e transaksionit 

+     
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Neni 16 Shkeljet në Mbajtjen e  Informacionit Konfidencial       

  Shkelje në mbajtjen e  Informacionit Konfidencial do të konsiderohen:       

1- Zotërimi i “Informacionit Konfidencial” në kundërshtim më këtë Rregullore.     + 

2- Shpërndarja e Paautorizuar e “Informacionit Konfidencial”.     + 

3- Publikimi i Paautorizuar i “Informacionit Konfidencial”.     + 

4- 
Diskutimi rreth “Informacionit Konfidencial” në hapsira të hapura ose të mbyllura 
të cilat nuk janë Ambjentet e Punës. 

    + 

5- 
Marrja e Aksesit për Informacionet Konfidenciale me qëllim shpërndarjen e tij tek 
Palë të Treta të Paautorizuara. 

    + 

Neni 18 Detyrimi për t’u përshtatur me këtë Rregullore       

  
Anëtarët, Emetuesit dhe Partnerët e Biznesit janë të detyruar për t’u përshtatur me 
këtë Rregullore lidhur me “Informacionin Konfidencial” gjatë marrëdhënies së tyre 
me ALSE dhe/ose me Palë të Treta të tjera, pa dëmtuar interesin e ALSE. 

  +   

  
Gjatë komunikimit dhe korrespondencës ndërmjet tyre, Anëtarët e ALSE, 
Emetuesit dhe Partnerët e Biznesit duhet të njoftojnë njëri-tjetrin rreth 
konfidencialitetit të dokumentave dhe të dhënave në përputhje me këtë Rregullore. 

  +   

  

Të gjithë Anëtarët, Emetuesit dhe Partnerët e Biznesit janë të detyruar të 
dorëzojnë në ALSE çdo kontakt (emrat e Personave të Autorizuar, numra e 
telefonit, emailin e veçantë, etj.) që nevojitet bazuar në këtë Rregullore, kur ALSE 
i kërkon ato. 

+     

Neni 19 Detyrimi për t’i mundësuar ALSE Informacionin Konfidencial       

  
Të gjithë Anëtarëve, Emetuesve dhe Partnerëve të Biznesit u kërkohet që t’i 
mundësojnë ALSE çdo “Informacion Konfidencial” që i nevojitet ALSE për 
funksionet e saj ditore si Bursë. 

+     

 
 


