AUTORITETI I KONKURRENCËS
KOMISIONI I KONKURRENCËS

VENDIM
Nr. 513, Datë 17.05.2018
“Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet shitjes dhe transferimit të kuotës
prej 20% të aksioneve të “TV KLAN” SHA nga Z. Ervin Gjikola tek Z. Aleksandër
Frangaj”
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 17.05.2018, shqyrtoi çështjen me:

Objekti:

Autorizimi i përqendrimit të realizuar nëpërmjet shitjes dhe
transferimit të kuotës prej 20% të aksioneve të “TV KLAN” SHA
nga Z. Ervin Gjikola tek Z. Aleksandër Frangaj

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 shitjen dhe transferimin e kuotës prej 20% të aksioneve të “TV
KLAN” SHA nga Z. Ervin Gjikola tek Z. Aleksandër Frangaj;

VËREN SE :
1. Transaksioni dhe përqendrimi
Shoqëria “TV Klan” SHA ushtron aktivitetin e saj tregtar në tregun e mediave
audiovizive.

Para transaksionit shoqëria TV KLAN SHA kishte aksionarë:




Z. Ervin Gjikola zotëronte XX% të kapitalit themeltar të shoqërisë;
Z. Aleksandër Frangaj zotëronte XX% të kapitalit themeltar të shoqërisë;
Znj. Alba Gina, zotëronte XX % të aksioneve të kapitalit themeltar të shoqërisë.

Autoriteti i Konkurrencës është informuar se midis aksionarëve ekzistues të kësaj
shoqërie, është lidhur një Kontratë për Shitblerjen e Aksioneve, mes personave fizikë, Z.
Ervin Gjikola në cilësinë e shitësit dhe Z. Aleksandër Frangaj, në cilësinë e Blerësit, të
cilët me anë të së cilës Z. Frangaj blen pjesën takuese që Z. Gjikola zotëronte në shoqërinë
TV Klan SHA.
Z. Ervin Gjikola, një nga aksionarët e shoqërisë “TV Klan” SHA , i cili zotëronte XX%
të aksioneve, i ka shitur pjesën e tij të aksioneve aksionarit tjetër, Z. Aleksandër Frangaj,
i cili zotëronte XX% të aksioneve.
Pas këtij transaksioni, Z. Frangaj përfiton paketën kontrolluese të aksioneve, pasi
përqindja e aksioneve të tij në shoqërinë TV Klan ndryshon nga XX % në XX %.
Palët në transaksion janë:
Blerësi: Z. Aleksandër Frangaj, shtetas shqiptar, lindur në XXX më XXX dhe banues në
XXX,
Shitësi: Z. Ervin Gjikola, shtetas shqiptar, lindur në XXX më XXX dhe banues në XXX.
Ndërmarrja Target: “TV KLAN” Shoqëri aksionare, person juridik shqiptar, regjistruar
pranë QKB me NIPT J71413001L, me seli në Rrugën “Aleksandër Moisiu” Tiranë. Kjo
shoqëri është regjistruar më 12.02.1997 dhe është themeluar po në të njëjtën datë. Kapitali
i shoqërisë është XXX, me numër aksionesh XXX, me vlerë nominale secila XXX.
2. 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 përbërë objekt shqyrtimi
dhe vlerësimi nga Autoriteti i Konkurrencës.
TV Klan SHA është një nga pesë shoqëritë e pajisura me licencë private kombëtare për
transmetime audiovizive.


Tregu përkatës i produktit: Referuar Udhëzuesit “Për përcaktimin e tregut përkatës”,
si dhe mbështetur në veprimtarinë e palëve, treg përkatës konsiderohet tregu i
transmetimeve audiovizive.



Tregu përkatës gjeografik: Konsiderohet territori i Republikës së Shqipërisë.

Sipas statistikave të Autoritetit të Mediave Autovizive (AMA) rezulton se shoqëria TV
Klan mbulon me sinjal televiziv XX% të territorit gjeografik, XX% të popullsisë dhe
XX% të zonës së autorizuar.
Referuar të ardhurave vjetore të Ofruesve të Shërbimi Mediatik Audioviziv (OSHMA)
konstatohet se TV Klan zotëron XX% të tregut duke u renditur si operatori i tretë në
treg pas RTSH dhe Top Channel.
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Transaksioni i njoftuar përbën një përfitim të drejtpërdrejtë kontrolli të shoqërisë TV Klan
SHA nga Z. A. Frangaj. Ky transaksion përfaqëson një ndryshim kontrolli brenda
strukturës së aksionarëve të shoqërisë. Pas transaksionit shoqëria TV Klan do të zotërohet
nga 2 aksionare. Duke qenë se Z. Frangaj nuk zotëron në mënyre të drejtpërdrejtë paketa
kontrolluese në shoqëri të tjera, në tregun e transmetimeve audiovizive, transaksioni i
realizuar nuk do të sjellë asnjë ndryshim në strukturën e tregut përkatës në Shqipëri.
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 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 shitjes dhe transferimit të kuotës
prej 20% të aksioneve të “TV KLAN” SHA nga Z. Ervin Gjikola tek Z.
Aleksandër Frangaj
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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