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AUTORITETI I KONKURRENCËS
KOMISIONI I KONKURRENCËS

VENDIM
Nr. 610, Datë 10.04.2019
“Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit të shoqërisë
Telekom Albania SHA nga shoqëria Albania Telecom Invest AD”.

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 10.04.2019, shqyrtoi çështjen me:
Objekti:

Autorizimi i përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të
kontrollit të shoqërisë Telekom Albania SHA nga shoqëria Albania
Telecom Invest AD.

Baza Ligjore:

Ligji Nr. 9121, datë 28.07.2003 “Për Mbrojtjen e Konkurrencës”, i
ndryshuar, nenet 2, 10-12, neni 24, germa d, dhe nenet 53-64.
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 së Tregjeve, mbi njoftimin
e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit të shoqërisë Telekom
Albania SHA nga shoqëria Albania Telecom Invest AD.

VËREN SE :
Procedura dhe transaksioni
Autoriteti i Konkurrencës është njoftuar në lidhje me transaksionin e përftimit të kontrollit të
shoqërisë Telekom Albania SHA nga shoqëria Albania Telecom Invest AD

Pala Blerëse: Albania Telecom Invest AD, është një shoqëri aksionare e themeluar sipas
legjislacionit të Bullgarisë, me objekt aktiviteti: investime dhe aktivitete në fushën e
telekomunikacioneve si dhe çdo aktivitet tjetër që nuk ndalohet nga legjislacioni i Republikës së
Bullgarisë.
Albania Telecom Invest AD është krijuar rishtazi për qëllimin e transaksionit të synuar dhe
kontrollohet bashkërisht nga Albanian Telecom Invest Limited në masën 65% të kuotës dhe RSC
Investments B.V. me 35% të kuotës.
Pala Shitëse: Cosmote Mobile Telecommunications S.A, është një shoqëri anonime e themeluar
sipas legjislacionit të Greqisë, me objekt veprimtarie: instalimin, operimin, mirëmbajtjen,
shfrytëzimin, menaxhimin dhe zhvillimin e sistemeve të telefonisë celulare dhe në përgjithësi të
sistemeve të komunikimit elektronik etj
Shoqëria Target: Telekom Albania SHA është shoqëri e organizuar sipas legjislacionit shqiptar e
cila ka objekt aktiviteti industrinë e telekomunikacionit, kryesisht në sektorin e komunikimeve
telefonike celulare (parapagesë/kontratë), shërbimi brodband fiks/rrjet, internet, linjat fiks/rrjet, etj
Shoqëria zotërohet në 99.757 % të aksioneve nga shoqëria Cosmote Mobile Telecommunications
S.A (shitës) dhe pjesa e mbetur zotërohet nga 12 aksionerë, e ndarë në përqindje pjesëmarrje.
Vlerësimi i përqendrimit
Transaksioni i njoftuar parashikon blerjen nga shoqëria Albania Telecom Invest AD të 99.757%
të aksioneve që shoqëria Cosmote Mobile Telecommunications S.A zotëron tek shoqëria Telekom
Albania SHA.
Palët në transaksion plotësojnë kriteret e përcaktuar në nenin 10 dhe nenin 12 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.
Për transaksionin e njoftuar, AKEP me Vendimit nr.8, datë 21.03.219 “Për dhënien e miratimit
paraprak për kryerjen e transaksionit të pritshëm për shitjen e aksioneve të sipërmarrësit Telekom
Albania SH.A”, ka vendosur të japë miratimin paraprak të kryerjes së transaksionit të pritshëm për
shitjen e aksioneve të sipërmarrësit Telekom Albania SH.A, të zotëruara nga shoqëria Cosmote
Mobile Telecommunications S.A tek shoqëria Albania Telecom Invest AD, përkatësisht sipas
vendimeve të organeve drejtuese të shoqërive të mësipërme.
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”, tregu
përkatës i produktit u konsiderua tregu i telefonisë celulare e telefonisë fikse dhe treg përkatës
gjeografik u konsiderua territori i Republikës së Shqipërisë.
Tregu i telefonisë ka qenë në vite objekt vlerësimi dhe analize e Autoritetit të Konkurrencës, i cili
në bashkëpunim me AKEP ka vlerësuar dhe ka dhënë rekomandime në lidhje me shqetësimet e
tregut.
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Dalja nga tregu e shoqërisë Plus Communication SHA prej datës 01.01.2018, solli ndryshime
strukturor duke reduktuar në 3 numrin e operatorë në tregun e telefonisë celulare. Ky ndryshim
solli për pasojë rritjen e indeksit të përqendrimit të tregut dhe shpërndarën e klientëve të Pus
Communication në tre operatoret e mbetur ne treg.
Pjesa e tregut e shoqërisë Telecom SHA në tregun e telefonisë celulare, për produktin “përdorues
aktive te telefonisë celulare”, gjatë 9 mujorit 2018, rezulton të jetë 36% dhe blerja e kuotave të
zotëruara nga Cosmote Mobile Telecommunication nga shoqëria ATI Bullgari nuk do të sjellë
ndryshime në strukturat e tregut të telefonisë celulare për shkak se pala blerëse nuk operon në
tregun shqiptar dhe nuk krijon mbivendosje pjesësh në tregun përkatës.
Në tregun e telefonisë fikse, operojnë rreth 90 sipërmarrës, të cilët zotërojnë rrjetet/infrastrukturën
e tyre, përfshirë rrjetin e aksesit apo të lidhjes direkt me përdoruesit fundorë. Operatori me pjesën
më të madhe në treg është Albtelecom SHA me 69% të tregut , ndërkohë që Telecom SHA ka një
pjesë të pandjeshme dhe transaksioni nuk do të ndikoje në krijimin apo forcimin e pozitës
dominuese në treg të shoqërisë Telecom Albania SHA.

PËR KËTO ARSYE:
Komisioni i Konkurrencës, 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,

VENDOSI:
1. Të autorizojë përqendrimin e realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit të shoqërisë
Telekom Albania SHA nga shoqëria Albania Telecom Invest AD.
2. Mbajtjen në monitorim për një periudhe 1 vjeçare nga marrja e këtij vendimi, të
veprimtarisë së shoqërisë Telecom Albania SHA
3. Detyrimin e shoqërisë Telecom Albania SHA, të njoftojë paraprakisht pranë Autoritetit të
Konkurrencës të gjitha ndryshimet e kryera në paketat standarde, oferta promocionale,
tarifa standarde që do të hedhë në treg, gjatë periudhës së monitorimit.
4. 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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