AUTORITETI I KONKURRENCËS
KOMISIONI I KONKURRENCËS

VENDIM
Nr. 529, Datë 25.06.2018
“Mbi ndryshimin e kontrollit të shoqërisë SPORT VISION d.o.o Podgorica, Mali i Zi
nga SPORT VISION d.o.o Bijeljina, Bosnje Hercegovina”
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 25.06.2018 ,shqyrtoi çështjen me:
Objekti:

Autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet ndryshimit të
kontrollit të shoqërisë SPORT VISION d.o.o Podgorica, Mali i Zi
nga SPORT VISION d.o.o Bijeljina, Bosnje Hercegovina

Baza Ligjore:

Nenet 2, 10-12, neni 24, germa d, dhe nenet 53-64 të ligjit nr. 9121,
datë 28.07.2003 “Për Mbrojtjen e Konkurrencës”, i ndryshuar.
Rregullorja “Për zbatimin e procedurave të përqendrimit të
ndërmarrjeve”, Udhëzimi “Për formën e njoftimit të përqendrimit”
dhe formulari i njoftimit të 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 mbi ndryshimin e kontrollit të SPORT VISION d.o.o Podgorica, nga
SPORT VISION d.o.o Bijeljina, Bosnje Hercegovina,
VËREN SE :
Procedura dhe transaksioni
Autoriteti i Konkurrencës është informuar nga përfaqësuesi ligjor i shoqërisë Sport Vision
d.o.o Bijelina, në lidhje me Kontratën për përfitimin e 60% të kuotave të shoqërisë Sport
Vision d.o.o Podgoricë, Mal i ZI nga shoqëria Sport Vision d.o.o Bijelina, Bosnje
Hercegovina.
Shoqëria Sport Vision doo, Podgorice është një shoqëri e re e krijuar rishtazi pas
procedurës së ristrukturimit (spin off transaction) të realizuar nga shoqëria Bravera doo,
Podgorice. Shoqëria Bravera doo, Podgorice, me ortak Z. Vladimir Velickoviq dhe Z.

Peter Velickoviq me 50% të kuotave secili, ka transferuar tek shoqëri e re të gjithë
biznesin e saj, duke përfshire transferimin e punonjësve, aseteve, kontratat ekzistuese të
qerasë dhe të gjitha të drejtat dhe detyrimet në lidhje me biznesin ekzistues.
Në datë 24 prill 2018, është lidhur kontrata “Për fitimin e një pjesë në Sport Vision doo,
Podgorice”, nëpërmjet të cilës Sport Vision d.o.o. në Bosnje Hercegovina pranon të blejë
nga pronarët (Z. Vladimir Velickoviq dhe Z. Peter Velickoviq) 60% të kuotave të
shoqërisë Sport Vision doo, Podgorice.
Palët në transaksion janë:
Blerësi : Sport Vision d.o.o, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar sipas
legjislacionit te shtetit te Bosnjë Hercegovinës, me seli në Bijeljina, Bosnje. Shoqëria
zotërohet 100% nga z. Dragan Stanojlovic. Aktiviteti i shoqërisë është import eksport,
shpërndarje dhe shitje e mallrave sportivë, këpucë dhe veshje ( me shumice dhe pakicë).
Shitësi 1:
Z. Vladimir Velickoviq, shtetas malazez, zotërues i XX % të kuotave te
shoqërisë Sport Vision d.o.o, Podgorice.
Shitësi 1: Z. Peter Velickoviq, shtetas malazez, zotërues i XX % të kuotave te shoqërisë
Sport Vision d.o.o, Podgorice.
Ndërmarrja Target: Sport Vision d.o.o., shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar
sipas legjislacionit te shtetit te Malit të Zi, me seli në Podgoricë. Shoqëria ushtron
aktivitetin në import eksport, shpërndarje dhe shitje mallrave sportivë ( me shumice dhe
pakicë).
Pas mbylljes së marrëveshjes shoqëria “Sport Vision doo, Podgorice do të zotërohet
respektivisht me:
 XX % të kuotave nga Sport Vision doo Bijeljina,Bosnje Hercegovina;
 XX % të kuotave nga Z. Vladimir Velickoviq;
 XX % të kuotave nga Z. Peter Velickoviq.
Shoqëria Vision Sport doo,.Bosje Hercegovina kontrollon në mënyre të drejtpërdrejtë,
nëpërmjet XX % të kuotave, shoqërinë IN SPORT SHPK në Shqipëri, e cila ka si objekt
të veprimtarisë import-eksport dhe tregtim me shumice dhe pakicë të mallrave dhe
artikujve industrial, impianteve, mjeteve, makinerive etj.
Vlerësimi i përqendrimit
Transaksioni plotëson kriteret e përcaktuara në nenet 10 dhe 12 të Ligjit Nr. 9121, datë
28.07.2003 “Për Mbrojtjen e Konkurrencës”, i ndryshuar, duke përberë objekt shqyrtimi
dhe vlerësimi nga Autoriteti i Konkurrencës.
Referuar nenit 3, pika 7, të Ligjit Nr. 9121, datë 28.07.2003 “Për Mbrojtjen e
Konkurrencës”, i ndryshuar, si edhe Udhëzimit Nr.76, datë 07.04.2008 “Për përcaktimin
e tregut përkatës”, u konsiderua se tregu përkatës i produktit është tregu i import, shitjes
me shumicë dhe pakicë të artikujve sportiv dhe tregu përkatës gjeografik u konsiderua
territori i Republikës së Shqipërisë.
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Transaksioni i realizuar nëpërmjet përfitimit të XX % të kuotave të shoqërisë Sport Vision
doo, Podgorice nga Sport Vision doo Bijeljina, mundëson kontrollin e drejtpërdrejtë të
shoqërisë dhe shtrirjen e palës blerëse edhe në territorin e Malit të Zi.
Pala blerëse dhe shoqëria Target janë shoqëri të cilat veprojnë në të njëjtin treg produkti
por në tregje të veçanta gjeografike.
Shoqëria Sport Vizion doo, Bijeljina zotëron XX % të tregut të artikujve sportive në
shtetin e Bosnje Hercegovinës dhe shoqëria Bravera doo Podgoricw, zë vetëm XX % të
pjesës së tregut në Malin e Zi.
Në tregun shqiptar ofruesi më i madh për produktet sportive është Ballkan Sport SHPK
e shpërndarë nëpërmjet rrjetit të dyqaneve INTERSPORT dhe më pas In Sport SHPK
nëpërmjet dyqaneve SPORT VISION.
Sipas të dhënave në lidhje më xhiron e krijuar nga shoqëritë që veprojnë të tregun më
shumicë dh e pakicë të veshjeve dhe këpucëve rezulton se In Sport SHPK zotëron rreth
XX % të tregut.
Transaksioni i ndryshimit të kontrollit ndodh në shtetin e Malit të Zi dhe prek tregje
gjeografike të ndryshme pa impakt mes tyre. Pjesët e tregut të palëve në tregjet
gjeografike respektive do të mbetën të pandryshuara pas përqendrimit.
Si konkluzion 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:
Komisioni i Konkurrencës, në bazë të nenit 24, shkronja d, nenit 56 pika 1, të ligjit nr.
9121, datë 28.07.2003 “Për Mbrojtjen e Konkurrencës”, i ndryshuar:
VENDOSI:
1. Të autorizojë përqendrimin e realizuar nëpërmjet ndryshimit të kontrollit të
shoqërisë SPORT VISION d.o.o Podgorica, Mali i Zi nga SPORT VISION d.o.o
Bijeljina, Bosnje Hercegovina.
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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