REPUBLIKA E SHQIPËRISË

AUTORITETI I KONKURRENCËS

VENDIM
Nr. 465, datë 20.06.2017
Për
“Autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit mbi
shitjen dhe transferimin e kuotës prej 49% të ndërmarrjes ITD SHPK, nga
INVESTMENT JOTI-INFOSOFT GROUP SHPK tek Balfin SHPK.”
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Në mbledhjen e tij të datës 20.06.2017, shqyrtoi çështjen me:
Objekt:

Autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit
mbi shitjen dhe transferimin e kuotës prej 49% të ndërmarrjes ITD SHPK,
të zotëruar nga INVESTMENT JOTI-INFOSOFT GROUP SHPK tek
BALFIN SHPK.

Bazë 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 dhe
raportit mbi njoftimin e përqendrimit nëpërmjet përftimit të kontrollit mbi shitjen dhe
transferimin e kuotës prej 49% të ndërmarrjes ITD SHPK, të zotëruar nga INVESTMENT
JOTI-INFOSOFT GROUP SHPK tek BALFIN SHPK,
VËREN SE :
1. Transaksioni dhe përqendrimi

Transaksioni i përqendrimit është realizuar nëpërmjet shitjes dhe transferimit te blerësi
BALFIN SHPK (Balfin) të 49% të kapitalit themeltar që shitësi INVESTMENT JOTI –
INFOSOFT GROUP SHPK (Infosoft) zotëron tek ITD SHPK (ITD) (target),
Transaksioni synon ndryshimin e qëndrueshëm të kontrollit të ndërmarrjes ITD nga
ndërmarrja Infosoft tek Balfin dhe në kuptim të nenit 10, pika 1, germa b dhe nenit 12 të
Ligjit ky transaksion i është nënshtruar procedurës së kontrollit të përqendrimeve, të
parashikuara në Kreun e IV, nenet 53-64 të Ligjit si dhe në Rregulloren “Për zbatimin e
procedurave të përqendrimit të ndërmarrjeve”.
Pas realizmit të transaksionit, ITD zotërohet nga ortakët: Infosoft në masën 39%; Balfin
në masën 49% të kapitalit themeltar; Znj. Enkelejda Salillari ne masën 6% dhe Z. Rudenc
Sina në masën 6%.
Pronësia e Kuotës kalon së bashku me të gjitha të drejtat dhe detyrimet e lidhura me të.
Balfin pranon që të drejtat dhe detyrimet e tij në lidhje me Kuotën në Shitje dhe në
përgjithësi me pjesëmarrjen e tij në kapitalin e ndërmarrjes ITD në çdo kohë, duke
përfshirë por jo vetëm, të drejtat e disponimit mbi këtë pjesëmarrje, janë të kufizuara sipas
kushteve dhe detyrimeve të përcaktuara në Kontratën e Opsionit për Shitjen e Kuotës e
nënshkruar nga palët më datë 19 Dhjetor 2016.
Kontrata e Opsionit përcakton në mënyrë të qartë se administrimi i ndërmarrjes ITD është
vendimmarrje ekskluzive e Infosoft dhe ortaku Balfin do të votojë në mbledhjet e
ortakëve të ndërmarrjes ITD, për të marrë vendime dhe /ose të kryejë çdo veprim tjetër të
nevojshëm, në përputhje të plotë me udhëzimet, propozimet, votën dhe vendimet e
Infosoft.
2. Palët në transaksion
Blerësi: Balfin SHPK, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar dhe që ushtron
veprimtarinë në përputhje me legjislacionin shqiptar, e regjistruar në Qendrën Kombëtare
të Regjistrimit me Numër Unik Identifikimi K72223031K, me seli ne adresën Qendra e
Biznesit “ABA”, Rr.”Papa Gjon Pali II”, kati 12, Tiranë, Shqipëri. Objekti i veprimtarisë
është investimi me pjesëmarrje në kuota, ofrimi i shërbimit të konsulencës në fushën e
biznesit, menaxhimit, taksave, informatikës etj. Blerësi dëshiron të blejë një pjesë të
kuotës së shitësit që përfaqëson 49% të kapitalit të regjistruar dhe të paguar të shoqërisë.
Shitësi: INVESTMENT JOTI-INFOSOFT GROUP SHPK, shoqëri me përgjegjësi të
kufizuar themeluar dhe që funksionon sipas ligjit shqiptar, me NUIS K91425022E dhe
seli në Rruga “Murat Toptani”, Gjergji Center, Tiranë. Objekti i veprimtarisë është
pjesëmarrje në shoqëri si dhe në borde drejtuese të shoqërive, konsulencë në menaxhim
dhe administrim biznesi etj. Shitësi zotëron 88% të kapitalit të regjistruar dhe të paguar
të shoqërisë “ITD” SHP me vlerë nominale 66,000,000 lekë. Shitësi shet 49 % të kësaj
kuote.
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Shoqëria Target: ITD SHPK regjistruar sipas legjislacionit shqiptar më 04.01.1996, me
numër NIPT J61820049L dhe seli në Rruga “Murat Toptani”, Gjergji Center, Tiranë.
Objekti i veprimtarisë është tregtimi i pajisjeve kompjuterike, software dhe hardware dhe
pajisje zyrash, administrim dhe menaxhim i pasurive të paluajtshme etj.
3. Xhiro për vitin 2015
Xhiro totale në tregun e brendshëm: është XXXXXX Lekë:
 BALFIN SHPK1 : XXXXXXXX Lekë
 ITD SHPK2 : XXXXXXXX Lekë
Palët në transaksion plotësojnë kriteret e xhiros së përcaktuar në nenin 12, pika 1,
germa 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.
Palët në transaksion plotësojnë kriteret e xhiros së përcaktuar në nenin 12, pika 1,
germa b të Ligjit.
4. Analiza e konkurrencës
4.1. Tregu përkatës
Tregu përkatës i produktit: Sa më sipër, treg përkatës i produktit do konsiderohet tregu
i importit dhe tregtimit me shumice të pajisjeve kompjuterike, software dhe hardware.
Tregu përkatës gjeografik: Për analizimin e këtij rasti treg përkatës gjeografik do të
konsiderohet tregu i brendshëm, pra territori i Republikës së Shqipërisë.
4.2. Struktura e tregut
Në Shqipëri tregu i importit dhe tregtimit me shumice të pajisjeve kompjuterike, software
dhe hardware është një treg i larmishëm. Në tregun shqiptar ka një shumëllojshmëri të
markave të importuara dhe një numër të konsiderueshëm konkurrentësh.
Numri i konkurrentëve në treg ka ardhur në rritje për vitin 2016 kur kanë kryer aktivitet
671 shoqëri, 656 prej të cilave janë shoqëri me pjesë tregu më të vogël se 1%.
Konkurrenti kryesor mbetet shoqëria ITD SHPK me XX %, por me rënie të pjesëve të
tregut ndërkohë që i dyti renditet XXX SHPK me XX % dhe konkurrenti i tretë XXXX
SHPK me XX%. Për vitin 2016 XXX SHPK zë XX % të tregut.
Duke qenë se ITD SHPK dhe Infosoft System SHPK zotërohen nga shoqëria Investment
Joti-Infosoft Group, atëherë mund të themi se për efekt të analizës së strukturës së tregut
dhe sjelljes së ndërmarrjeve në treg se konkurrenti kryesor zë XX % të tregut. Në vitin
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Burimi: Pasqyrat financiare të konsoliduara viti 2015 për shoqërinë Balfin SHPK.
Burimi: Pasqyrat financiare të konsoliduara viti 2015 për shoqërinë ITD SHPK
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2016 treguesi HHI është në nivelin e 746, që do te thotë se tregu ka nivel të ulët
përqendrimi.
Ndërmarrja ITD SHPK i shet produkte edhe ndërmarrjes Neptun SHPK e cila operon si
pjesë e Balfin Group. Në rastin konkret shoqëria ITD SHPK dhe Neptun SHPK nuk janë
në konkurrencë me njëra tjetrën. Ato operojnë në tregje të ndryshëm përkatësisht ITD në
tregun e rrjedhjes së sipërme(importit dhe shitjes me shumicë) dhe Neptun SHPK ne
tregun e rrjedhjes së poshtme(shitjes me pakice) dhe për këtë arsye kemi një përqendrim
vertikal.
Pas transaksionit shoqëria ITD SHPK do të mbetet në nivelin e XX % pjesë tregu, ndërsa
Investment Joti-Infosoft Group do të pësojë rënie në pjesën e kombinuar të tij të tregut.
Si rrjedhojë e këtyre karakteristikave të tregut përkatës përqendrimi nuk pritet të
shkaktojë kufizime të konkurrencës në këtë treg si pasojë e krijimit apo fuqizimit të
pozitës dominuese në tregun përkatës.
5. Vlerësimi i konkurrencës pas përqendrimit
Në tregun shqiptar, importohen dhe tregtohen një numër i madh markash të pajisjeve
kompjuterike, software dhe hardware, nga një numër i konsiderueshëm ndërmarrjesh
aktive në treg duke mundësuar shumëllojshmërinë e zgjedhjeve për konsumatorët në
secilin prej segmenteve të tregut apo në fashat e çmimeve.
Në këtë treg për vitin 2016 kanë kryer aktivitet 671 ndërmarrje. Konkurrenti kryesor
është ndërmarrja target e këtij përqendrimi, ITD SHPK me XX %. Krahasuar me vitin
paraardhës, në vitin 2016 treguesi i përqendrimit (HHI) ka ardhur në rënie për shkak të
rritjes së numrit të operatorëve në treg dhe rritjes së pjesëve të tregut të konkurrentëve.
Nga të dhënat e doganës po të krahasojmë vitin 2015 dhe 2016 kemi një rritje të
konkurrencës në vitin 2016. Pjesa e tregut e Targetit por dhe e grupit është ulur
ndjeshëm.
Pas transaksionit ndërmarrja ITD SHPK do të mbetet në nivelin e 22,7% pjesë tregu,
ndërsa Investment Joti-Infosoft Group do të pësojë rënie në pjesën e kombinuar të tij të
tregut.
Si rrjedhojë e këtyre karakteristikave të tregut përkatës përqendrimi nuk pritet të
shkaktojë kufizime të konkurrencës në këtë treg.
Sa më sipër, 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 sipas parashikimeve të nenit 56 pika 1 të Ligjit Nr. 9121, datë 28.7.2003
“Për Mbrojtjen e Konkurrencës”, i ndryshuar.
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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 mbi shitjen
dhe transferimin e kuotës prej 49% të ndërmarrjes ITD SHPK, të zotëruar nga
INVESTMENT JOTI-INFOSOFT GROUP SHPK tek BALFIN SHPK;
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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