AUTORITETI I KONKURRENCËS
KOMISIONI I KONKURRENCËS
VENDIM
Nr. 519, Datë 31.05.2018
“Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet krijimit të një shoqërie të
përbashkët, “Shushica Hydropower” SHPK, nga “Trema Engineering
2” SHPK, “GR Albania” SHPK dhe “ALB-STAR” 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 31.05.2018 ,shqyrtoi çështjen me:
Objekti:

Autorizimi i përqendrimit të realizuar nëpërmjet krijimit të një
shoqërie të përbashkët “Shushica Hydropower” SHPK, nga “Trema
Engineering 2” SHPK, “GR Albania” SHPK dhe “ALB-STAR”
SHPK

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 krijimit të një shoqërie të përbashkët “Shushica Hydropower” SHPK,
nga “Trema Engineering 2” SHPK, “GR Albania” SHPK dhe “ALB-STAR” SHPK;

VËREN SE :
1. Transaksioni dhe përqendrimi
Tre shoqëritë “Trema Engineering 2” SHPK, “GR Albania” SHPK dhe “ALB-STAR”
SHPK kanë krijuar një shoqëri të përbashkët (joint venture) me funksione të plota,
shoqërinë “Shushica Hydropower” SHPK, me synim realizimin e koncensionit për
ndërtimin e kaskadës së hidrocentraleve mbi lumin Shushica.

Në këtë shoqëri të përbashkët, tre shoqëritë themeluese kanë kontrollin e përbashkët
respektivisht në masat 33%, 33% dhe 34%. Këto tre shoqëri do të vënë në dispozicion të
shoqërisë së re të krijuar burime teknike dhe financiare, me qëllim ushtrimin në mënyrë
të pavarur të aktivitetit të gjenerimit të energjisë elektrike.
Kontrolli i qëndrueshëm mbi shoqërinë e re përfitohet në mënyrë të drejtpërdrejtë nga
ortakët themelues.
Referuar dokumentit “Marrëveshja për bashkimin e përkohshëm të shoqërive”, palët në
marrëveshje janë:
“GR Albania” SHPK, person juridik shqiptar, i regjistruar pranë Qendrës Kombëtare të
Biznesit me nr. NIPT L01509004N, me objekt të aktivitetit: konsulencë mjedisore,
përgatitja e studimeve dhe vlerësimeve mjedisore, monitorim dhe auditim i mjedisit,
laborator testues për monitorimin e ujit, ajrit, tokës, zhurmave dhe vibrimeve etj.
“Trema Engeneering 2” SHPK, person juridik shqiptar i regjistruar pranë Qendrës
Kombëtare të Biznesit me NUIS K21401004R, me objekt të aktivitetit: ndërtim,
projektim të veprave të ndryshme.
“Alb-Star” SHPK, person juridik i regjistruar pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit me
NUIS J62903512W. Objekti i aktivitetit është ndërtime civile, industriale, tregti import
export, transport i mallrave për të tretë me qira dhe për llogari të vet brenda vendit, tregti
me shumicë e ujit të pijshëm dhe e ujit industrial, transport me mjete jashtë normave për
llogari të vet dhe të tretë brenda dhe jashtë vendit.
“Shushica Hydropower” SHPK, person juridik me NUIS L71729019M, regjistruar më
29.05.2017, themeluar më 17.05.2017, me kapital 100.000 lekë, me tre ortakë ku secili
zotëron 33%, 33% dhe 34 % me objekt të veprimtarisë: ndërtimi i kaskadës së
hidrocentraleve mbi lumin Shushicë, të tipit BOT (Ndërto-Opero-Transfero); prodhimi,
transmetimi dhe shitja e energjisë elektrike të prodhuar nga kaskada e HEC mbi lumin
Shushicë, shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e kaskadës gjatë periudhës koncensionare.

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 u bërë 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”, treg përkatës i produktit do të konsiderohet tregu i prodhimit dhe
tregtimit të energjisë elektrike dhe treg përkatës gjeografik do të konsiderohet territori
i Republikës së Shqipërisë.
“Shushica Hydropower” SHPK nuk ka filluar akoma prodhimin. Kjo shoqëri do të ketë
në pronësi të saj 4 Hec-e të cilat janë Hec Drashovica, Hec Kote, Hec Gjorm dhe Hec
Brataj .
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Në tregun e prodhimit dhe tregtimit të energjisë elektrike, Shushica Hydropower SHPK
pritet të ketë një prodhim mesatar vjetor të energjisë elektrike prej XXXX MWh, duke
zotëruar XXX % të tregut.
Ky transaksion do te ketë efekte pozitive mbi konkurrencën në treg pasi pritet hyrja e një
konkurrenti të ri. Asnjë nga palët pjesë në këtë transaksion nuk vepron në tregun e
prodhimit, tregtimit të energjisë elektrike dhe si rrjedhojë ky përqendrim nuk do të sjellë
kufizim 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 krijimit të një shoqërie të
përbashkët “Shushica Hydropower” SHPK, nga “Trema Engineering 2” SHPK,
“GR Albania” SHPK dhe “ALB-STAR” 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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