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AUTORITETI I KONKURRENCËS
KOMISIONI I KONKURRENCËS

VENDIM
Nr. 486, Datë 05.12.2017
Për
“Autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet bashkimit të ndërmarrjes Fitzroy Merger
CO, tërësisht e kontrolluar nga CTH Invest S.A. me Ferrara Candy Company Holdings Inc.”
Komisioni i Konkurrencës me pjesëmarrjen e:

Juliana
LATIFI
Kryetare

Eduard
YPI
Zv/Kryetar

Koço
BROKA
Anëtar

Iva
ZAJMI
Anëtare

Leida
MATJA
Anëtare
Në mbledhjen e tij të datës 05.12.2017, shqyrtoi çështjen me:
Objekt:

Shqyrtimin e raportit të Sekretariatit mbi autorizimin e përqendrimit të
realizuar nëpërmjet bashkimit të ndërmarrjes Fitzroy Merger CO, tërësisht
e kontrolluar nga CTH Invest S.A. me Ferrara Candy Company Holdings
Inc.

Baza ligjore:

Ligji Nr. 9121, datë 28.07.2003 “Për Mbrojtjen e Konkurrencës”, i
ndryshuar, neni 24, germa d, nenet 2, 10 - 12, dhe neni 16 dhe Kreu IV
“Procedurat për kontrollin e përqendrimeve” nenet 53 - 64, Rregullorja
“Për zbatimin e procedurave të përqendrimit të ndërmarrjeve”, Udhëzimi
“Për formën e njoftimit të përqendrimit” dhe formulari i thjeshtuar “Për
njoftimin e përqendrimit”.

Komisioni i Konkurrencës, pas shqyrtimit të relacionit të Sekretarit të Përgjithshëm, të raportit
të Drejtorisë së Analizës dhe Metodologjisë, mbi njoftimin e përqendrimit nëpërmjet bashkimit
të ndërmarrjes Fitzroy Merger CO, tërësisht e kontrolluar nga CTH Invest S.A. me Ferrara
Candy Company Holdings Inc;
V Ë R E N SE:
1. Transaksioni dhe përqendrimi.

Pranë Autoritetit të Konkurrencës (AK) në datën 16.10.2017, me shkresën Nr. 422 Prot, janë
depozituar dokumente dhe informacione në lidhje me njoftimin e përqendrimit nëpërmjet
bashkimit të ndërmarrjes Fitzroy Merger CO, tërësisht e kontrolluar nga CTH Invest S.A. me
Ferrara Candy Company Holdings Inc;
Në datë 28.09.2017, palët kanë nënshkruar Marrëveshjen dhe Planin e Bashkimit. Njoftimi
është kryer pranë Autoritetit të Konkurrencës në datë 16.10.2017, duke respektuar afatin ligjor
prej 30 ditësh siç përcakton neni 12, pika 2 e Ligjit Nr 9121/2003 ‘Për Mbrojtjen e
Konkurrencës”, i ndryshuar.
2. Palët në transaksion
Blerësi: CTH Invest SA është një shoqëri e themeluar sipas ligjeve të Belgjikës, me adresë në
Place de la Sainte-Alliance 16, B-1180 Uccle-Belgjikë, me Nr 0660.681.450 RPM Bruksel.
Objekti1 i kësaj ndërmarrjeje, është përmbushja sipas formës së tyre e të gjitha aktiviteteve
industriale, tregtare, financiare, drejtpërdrejtë ose tërthorazi në lidhje me krijimin, menaxhimin
dhe financimin e çdo shoqërie, objekt i të cilave është kryerja e cilësdo nga operacionet,
pavarësisht nga forma e tyre, si dhe nga menaxhimi i përhershëm ose i përkohshëm, i
portofolave të krijuara për këtë qëllim. Ndërmarrja mund të bashkëpunojë ose të marrë pjesë
ose të interesohet për shoqëritë e tjera, drejtpërdrejtë ose tërthorazi, në çfarëdo mënyre.
Gjithashtu ajo mund të veprojë si administrator apo likuidues në shoqëri të tjera. Ndërmarrja
mund të kryejë në përgjithësi çdo aktivitet tregtar, industrial, financiar, të luajtshëm ose të
paluajtshëm që ka lidhje direkte ose në mënyrë të tërthortë me qëllimin e shoqërisë ose që mund
të lehtësojë realizimin e saj.
Shitësi: Ndërmarrja Target: Ferrara Candy Company Holdings, Inc. është një shoqëri e
themeluar dhe që ekziston sipas ligjeve të shtetit të Delaware, me seli në adresën One Tower
Lane, Suite 2700 Oakbrook Terrace, State of Delaware, IL 60181, ShBA, regjistruar në
regjistrin tregtar të Delaware me Nr 5139840. Targeti ushtron aktivitet në fushën e prodhimit
dhe shitjes së ëmbëlsirave.
Përqendrimi ka të bëjë me një transaksion financiar që realizon bashkimin e Ferrara Candy
Company Holdings Inc (Target-Ferrara) me Fitzroy Merger Co (Fitzroy), shoqëri e bashkimit
e kontrolluar prej CTH Invest S.A (Blerësi-CTH).
Në mbledhjen e Këshillit Administrativ të CTH, siç evidentohet nga procesverbali i mbledhjes
i datës 26 Shtator 2017, konstatohet se kjo ndërmarrje ka hyrë në diskutime me Ferrara Candy
Holdings INC, për të blerë këtë të fundit. Me qëllim zbatimin e këtij transaksioni, është krijuar
rishtazi (vetëm për këtë transaksion) një ndërmarrje tërësisht e kontrolluar nga CTH që është
ndërmarrja Fitzroy Merger CO, e cila do të bashkohet me Ferrara dhe kjo e fundit do t`i
mbijetojë këtij bashkimi dhe do të vazhdojë si një ndërmarrje tërësisht e kontrolluar nga CTH.
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Sipas Statutit të Ndërmarjes CTH depozituar më 13 Prill 2017,
2

Ndërmarrja target përfshin kryesisht prodhimin dhe shitjen e konfeksioneve prej çokollate
kryesisht në SHBA. Targeti është themeluar në Delaware, SHBA dhe nuk kryen shitje në
Shqipëri.
Sipas Statutit të ndërmarrjes CTH2 depozituar më 13 Prill 2017, kjo ndërmarrje me Nr
0660.681.450 RPM Bruksel, është krijuar më 03.08.2016. Kapitali aksionar i kësaj shoqërie
është XXXXXXXX Euro3.
Blerësi4 është një shoqëri e lidhur me Grupin Ferrero, një prodhues produktesh ushqimore, i
cili ushtron aktivitet në prodhimin dhe tregtimin e ëmbëlsirave dhe produkteve të tjera të ëmbla
(p.sh. ëmbëlsirave prej çokollate, karamele, snaks dhe ëmbëlsirave në formë kremi) në të gjithë
botën.
Ferrero International S.A.5, rregjisruar më 30.09.1997, është një shoqëri aksionare me seli në
Rrugën “Findel Business Centre”, Rue de Treves në Luksemburg. Kjo ndërmarrje ka për objekt
veprimtarinë e përgjithshme industriale, tregtare, financiare të pasurive të luajtshme ose të
paluajtshme që lidhet në mënyrë të drejtëpërdrejtë ose jo, me krijimin, administrimin dhe
financimin, në çfarëdolloj forme, të të gjitha sipërmarrjeve dhe shoqërive që kanë për objekt
çdo aktivitet, në çfarëdolloj forme si dhe administrimin dhe vlerësimin e portofolit të krijuar
për këtë arsye. Shoqëria mund të interesohet në të gjitha drejtimet për veprimtaritë tregtare,
sipërmarrjet ose shoqëritë që kanë një objekt të njëjtë, të ngjashëm ose të lidhur ose që janë të
një natyre që favorizon zhvillimin e saj ose shtrirjen e veprimtarisë së saj. Kapitali i kësaj
shoqërie është XXXXXXXX Euro6.
Ferrero është një prodhues produktesh ushqimore, i cili ushtron veprimtari në prodhimin dhe
tregtimin e ëmbëlsirave dhe produkteve të tjera të ëmbla. Ferrero nuk është i pranishëm në
Shqipëri dhe vepron në tregun shqiptar nëpërmjet Ferrero d.o.o, një shoqëri e themeluar sipas
ligjeve të Kroacisë, në bazë të kontratave të distribucionit/shpërndarjes. Dy distributorët e
Ferrero d.o.o në Shqipëri janë Inter Trade & Distribution SHPK dhe Kosmonte Foods Tirana
SHPK.
Inter Trade & Distribution SHPK është themeluar më 10.03.2009, me numër unik identifikimi
K91524002L, me objekt të aktivitetit ndër të tjera importim, eksportim dhe tregtim me shumicë
dhe pakicë të produkteve dhe artikujve të ndryshëm ushqimorë, cigareve, pijeve, të higjienës
personale, kozmetike e të tualetit, detergjentëve, etj.
Kosmonte Foods Tirana SHPK është themeluar më 23.12.2009 me numër unik identifikimi
K92423004V me objekt të aktivitetit tregtia me shumicë dhe pakicë e pemëve dhe perimeve,
dhe kryerjen e çdo aktiviteti pa kufizim, për sa kohë që është i lejueshëm nga legjislacioni në
fuqi.
3. Xhiro për vitin 2016
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Sipas Ekstraktit të plotë të detajeve të shoqërisë
Statutit të Ndërmarrjes CTH, neni 5 “Kapitali”
4
Seksioni 3 i Formularit të Njoftimit të përqendrimit
5
Ekstrakti I Ferrero International S.A
6
Neni 3 i Statutit të Ferrero International S.A.
3

3


o
o
o

Xhiro totale në tregun ndërkombëtar është XXXXXXXXX Lekë:
CTH Invest S.A7. = XXXXXXXXX;
Ferrero International S.A.8 : XXXXXXXXX €9 = XXXXXXXXX Lekë;
Ferrara Candy Company Holding,Inc.10 : XXXXXXXXX 11 = XXXXXXXXX Lekë.

 Xhiro totale në tregun e brendshëm është XXXXXXXXX 12 Lekë:
o Inter Trade & Distribution SHPK : XXXXXXXXX Euro = XXXXXXXXX Lekë;
o Kosmonte Foods Tirana SHPK: XXXXXXXXX Euro = XXXXXXXXX Lekë.
Palët në transaksion plotësojnë kriteret e xhiros së përcaktuar në nenin 12, pika 1, germa a) dhe
b) të Ligjit Nr. 9121, datë 28.07.2003 “ Për Mbrojtjen e Konkurrencës”, i ndryshuar dhe si
rrjedhojë ky transaksion është objekt autorizimi nga Komisioni i Konkurrencës.
4. Përcaktimi i tregut përkatës
CTH Invest S.A. është një shoqëri aksionare belge dhe ka si qëllim kryerjen në Belgjikë dhe
jashtë saj të gjithë veprimeve industriale, tregtare, financiare, të luajtshme ose të paluajtshme
të lidhura drejtpërdrejtë me krijimin, menaxhimin dhe financimin e ndërmarrjeve etj.
Kjo shoqëri nuk ka aktivitet dhe nuk realizon të ardhura në Shqipëri.
CTH Invest S.A. është një shoqëri e lidhur me grupin Ferrero.
Grupi Ferrero nuk është i pranishëm në Shqipëri, ai vepron në tregun shqiptar nëpërmjet
Ferrero d.o.o, ndërmarrje kroate, në bazë të kontratave të distribucionit/shpërndarjes me dy
subjekte shqiptare: Inter Trade & Distribution SHPK dhe Kosmonte Foods Tirana SHPK.
Grupi Ferrero është aktiv në tregun shqiptar në shitjen e ëmbëlsirave të çokollatës, produkteve
të ëmbla në formë kremi si dhe ëmbëlsirave të freskëta prej qumështi me anë të dy
distributorëve vendas.
Ferrara Candy Company Holding, Inc është një shoqëri amerikane që ushtron aktivitetin në
fushën e prodhimit dhe shitjes së ëmbëlsirave.
Kjo shoqëri nuk ka aktivitet dhe nuk realizon të ardhura në Shqipëri.
Referuar nenit 3, pika 7, të Ligjit Nr. 9121, datë 28.07.2003 “Për Mbrojtjen e Konkurrencës”,
i ndryshuar, si dhe Udhëzimit Nr. 76, datë 07.04.2008 “Për përcaktimin e tregut
përkatës”, përcaktimi “treg përkatës”, përfshin dy komponentë: (i) tregu përkatës i produktit,
dhe (ii) tregu përkatës gjeografik.
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Burimi: Shkresa Nr 422/3 Prot, datë 14.11.2017, CTH Invest S.A. është themeluar më datë 29.07.2016 dhe nuk
ka realizuar xhiro.
8
Burimi: Paqyrat financiare të audituara të shoqërisë Ferrero International S.A për vitin financiar që mbaron me
31 gusht 2016 (periudha 01.09.2015 – 31.08.2016).
9
Burimi: Kursi zyrtar i BSH viti 2016, 1Euro = 137 lekë
10
Burimi: Pasqyrat financiare të audituara të Ferrara Candy Company Holding, Inc. për periudhën 01.01.2016 –
31.12.2016
11
Burimi: Kursi zyrtar i BSH viti 2016, 1USD = 124 lekë
12
Burimi: Shkresa Nr 422/3 Prot, datë 14.11.2017
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Tregu përkatës i produktit: Duke marrë parasysh aktivitetet e palëve pjesëmarrëse në
transaksion si dhe referuar Udhëzuesit “Për përcaktimin e tregut përkatës”, tregjet përkatëse në
analizën e këtij përqendrimi janë si më poshtë:
-

Tregu i prodhimit dhe shitjes së ëmbëlsirave prej çokollate;
Tregu i prodhimit dhe shitjes së ëmbëlsirave në formë kremi;
Tregu i prodhimit dhe shitjes së ëmbëlsirave me përmbajtje qumështi si snack të freskët
dhe ëmbëlsira të ftohta dhe;
Tregu i prodhimit dhe shitjes së ëmbëlsirave prej sheqeri.

Tregu përkatës gjeografik: Për analizimin e këtij rasti treg përkatës gjeografik do të
konsiderohet territori i Republikës së Shqipërisë.
5. Vlerësimi i Konkurrencës
Ferrero ka një gamë të gjerë produktesh si: ëmbëlsira prej çokollate (Ferrero Rocher, Raffaello,
Ferrero Golden Gallery); ëmbëlsira në formë kremi (Nutella); ëmbëlsirat me përmbajtje
qumështi, snack të ëmbël të freskët (Kinder); ëmbëlsira prej sheqeri të cilat përgatiten duke
shpërndarë sheqer në ujë apo qumësht dhe duke e përpunuar atë në lloje të ndryshme të
ëmbëlsirave, si dhe pastilje me karakteristika freskuese (Tic Tac).
Vetë grupi Ferrero nuk ka prezencë të drejtpërdrejtë në vendin tonë, por i realizon shitjet e tij
nëpërmjet dy distributorëve vendas Inter Trade & Distribution SHPK dhe Kosmonte Foods
Tirana SHPK.
Referuar të dhënave të paraqitura nga pala njoftuese, rezulton se në total produktet e Ferrero
në Shqipëri zënë XX% të të gjithë tregut .
Transaksioni i propozuar nuk do të ketë efekte në strukturën e tregut të brendshëm shqiptar,
sepse ndërmarrja target nuk është e pranishme në Shqipëri. Si pasojë, nuk kemi një
mbivendosje horizontale të veprimtarive ekonomike të shoqërive target dhe blerësit apo
ndërmarrjeve të zotëruara nga grupi Ferrero.
Ky transaksion nuk pritet të sjellë asnjë ndryshim të pozitës ekonomike të grupit Ferrero në
vendin tonë, duke qënë se ndërmarrja target nuk ka shitje dhe as prezencë në Shqipëri. Presioni
konkurrencial për produktet e grupit Ferrero do të ngelet sërish i njëjtë, duke qenë se tregu
vendas nuk paraqet barriera në hyrje për konkurrentët ekzistues apo ato të rinj.
Për sa më sipër, Komisioni i Konkurrencës konstaton se ky përqendrim nuk shfaq shenja
të kufizimit të konkurrencës në treg ose në një pjesë të tij në veçanti si rezultat i krijimit,
ose forcimit të pozitës dominuese.
PËR KËTO ARSYE
Në bazë të nenit 24, shkronja d, dhe nenit 56 pika 1, të Ligjit nr. 9121, datë 28.07.2003 “Për
Mbrojtjen e Konkurrencës”, (i ndryshuar), Komisioni i Konkurrencës:
VENDOSI:
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1. Të autorizojë përqendrimin e realizuar nëpërmjet nëpërmjet bashkimit të ndërmarrjes
Fitzroy Merger CO, tërësisht e kontrolluar nga CTH Invest S.A. me Ferrara Candy
Company Holdings Inc.
2. Ngarkohet Sekretari i Përgjithshëm për njoftimin e palëve dhe dërgimin e vendimit pasi të
bëhen pagesat që parashikon rregullorja “Për caktimin e shpenzimeve për ndjekjen e
procedurave pranë Autoritetit të Konkurrencës”.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

KOMISIONI I KONKURRENCËS
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