AUTORITETI I KONKURRENCËS
KOMISIONI I KONKURRENCËS
VENDIM
Nr. 504, Datë 29.03.2018
“Mbi përftimin e kontrollit të shoqërisë VALTELINA SHPK nga shoqëria ALB-ERK SHPK”
Komisioni i Konkurrencës me pjesëmarrjen e:
Znj.
Z.
Znj.
Znj.
Z.

Juliana LATIFI
Eduard YPI
Leida MATJA
Adriana BERBERI
Helidon BUSHATI

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e tij të datës 29.03.2018 ,shqyrtoi çështjen me:
Objekti:

Autorizimi i përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të
kontrollit të shoqërisë VALTELINA SHPK nga shoqëria ALB-ERK
SHPK .

Baza Ligjore:

Nenet 2, 10-12, 24, gërma d); 53-64 të ligjit nr.9121, datë
28.07.2003 “Për Mbrojtjen e Konkurrencës” (ligji nr. 9121/2003),
i ndryshuar; 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
si dhe raportit të Drejtorisë së Analizës dhe Metodologjisë, mbi njoftimin e
përqendrimit nëpërmjet përftimit të kontrollit të shoqërisë VALTELINA SHPK nga
shoqëria ALB-ERK

VËREN SE :
1. Transaksioni dhe përqendrimi.
Në datën 18.01.2018, Autoriteti i Konkurrencës ka marrë njoftimin e transaksionit të
realizuar me anë të “Kontratë Shitje Kuotash” (me kusht rishitje), e nënshkruar me datë
24 Tetor 2017, e cila realizon përftimin e kontrollit të drejtpërdrejtë të shoqërisë Valtelina
SHPK (“Target”) nga shoqëria Alb-Erk SHPK (“Blerësi”) me anë të blerjes së 51% të
kuotave të shoqërisë Valtelina SHPK.
Ky njoftim përqendrimi është bërë jashtë afatit ligjor 30 ditor siç parashikohet në nenin
12, pika 2 e Ligjit nr.9121/2003.

Palët në transaksion janë:
Shoqëria Alb-Erk SHPK, në cilësinë e Blerësit, themeluar më datë 15.06.2009, ka
objekt aktiviteti: Import-eksport, tregti me shumicë e pakicë të artikujve të ndryshëm
ushqimore, kryesisht kafe, etj. ALB-ERK SHPK është aktive në tregun e importit dhe
tregtimit të kafesë kokërr e papjekur dhe e papërpunuar duke zënë XX % të tregut.
Shoqëria Valtelina SHPK, në cilësinë e shoqërisë Target, themeluar më datë
26/10/1993, ka objekt aktiviteti: përpunim, paketim kafeje, import-eksport, tregtia me
shumicë dhe pakicë e mallrave, sipërmarrja dhe shërbimi në fusha të ndryshme; kryerje e
transaksioneve në lidhje me pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme, të kryejë aktivitete
publikimi dhe reklamimietj. Valtelina SHPK, ushtron aktivitetin e saj kryesisht në
përpunimin, paketimin e kafesë së pjekur, të bluar dhe paketuar të formave të ndryshme
të markës Lori Caffe dhe zotëron rreth XX % të tregut.
Pala shitëse 4 (katër) ortakët e shoqërisë Valtelina SHPK:
Zj. Vjollca Hoxha, Zj Lorela Hoxha, Zj, Sara Hoxha dhe Zj. Redia Hoxha secila zotëruese
të XX % të kuotave të shoqërisë.
Transaksioni i realizuar ka të bëjë me përfitimin e kontrollit të drejtpërdrejtë, të
parashikuar në nenin 10 të ligjit nr. 9121 datë 28.07.2003 “Për Mbrojtjen e
Konkurrencës”, i ndryshuar, dhe palët pjesëmarrëse plotësojmë nivelin e xhiros të
përcaktuar në nenin 12, pika 1 të Ligjit. Për rrjedhojë ky transaksion ju nënshtrua
procedurës së kontrollit të përqendrimeve të parashikuar në nenet 53 – 64 të tij.
Vlerësimi i përqendrimit
Palët në transaksion ushtrojnë aktivitetin në nivele të ndryshme të tregut të importit,
përpunimit dhe ambalazhimit të kafesë dhe përqendrimi i ndodhur u klasifikua si një
përqendrim vertikal. Në këndvështrimin e të drejtës së konkurrencës, integrimi i
veprimtarive ekonomike ose produkteve plotësuese brenda një ndërmarrjeje të vetme,
mund të sjellin efiçensa të ndjeshme dhe të ketë efekte pro-konkurruese në treg. Integrimi
mund të çojë në ulje të kostove të transaksionit dhe lejon një koordinim më të mirë për sa
i përket dizenjimit të produkteve, organizimit të proceseve të prodhimit dhe mënyrave të
përdorura të shitjes së produkteve. Po kështu, përqendrime të cilat përfshijnë produkte të
së njëjtës linjë mund të sjellin përfitime të menjëhershme për klientët.
Sipas vlerësimit të strukturës së tregut ku realizohet përqendrimi, pjesa e kombinuar e
tregut për palët në përqendrim shkon në nivelin e XX % të tregut përkatës. Rritja e pjesës
së tregut pas përqendrimit mund të krijojë premisa për ndonjë sjellje të mundshme
antikonkurruese të palëve pas përqendrimit nëpërmjet ndikimit në strukturat e tregut apo
sjelljen ndaj çmimit dhe impaktin në konsumatorin final.
Pas vlerësimit konstatohet se përqendrim nuk shfaq shenja të dukshme të kufizimit të
konkurrencës në treg ose në një pjesë të tij në veçanti.

PËR KËTO ARSYE:
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Komisioni i Konkurrencës, në bazë të nenit 24, shkronja d, nenit 56 pika 1, nenit 73 pika
1, germa dh) dhe nenit 80 të Ligjit Nr. 9121, datë 28.07.2003 “Për Mbrojtjen e
Konkurrencës”, (i ndryshuar),
VENDOSI:
1. Të autorizojë përqendrimin e realizuar nëpërmjet përfitimit të kontrollit të
shoqërisë Valtelina SHPK nga shoqëria Alb-Erk SHPK.
2. Vendosjen e gjobës mbi shoqërinë ALB-ERK SHPK në masën XX % e xhiros së
vitit 2016 ose XXXX lekë.
3. Monitorimin e tregut të importit, përpunim dhe ambalazhit të kafesë për një
periudhë 6 muaj nga data e shpalljes së Vendimit.
4. Gjoba e vënë nga Autoriteti i Konkurrencës është titull ekzekutiv dhe ekzekutohet
sipas dispozitave të Kodit te Procedurave Administrative.
5. 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.
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