AUTORITETI I KONKURRENCËS
KOMISIONI I KONKURRENCËS

VENDIM
Nr. 534 , Datë 05.07.2018
“Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet shitjes dhe transferimit të 100% të
aksioneve të shoqërisë FINAL SHA tek IUTECREDIT ALBANIA SHA”.
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 05.07.2018 ,shqyrtoi çështjen me:
Objekti:

Autorizimi i përqendrimit të realizuar nëpërmjet shitjes dhe
transferimit të 100% të aksioneve të shoqërisë Final SHA tek
IuteCredit Albania SHA.

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 100% të aksioneve të shoqërisë Final SHA
tek IuteCredit Albania SHA;

VËREN SE :
Procedura dhe Transaksioni
Autoriteti i Konkurrencës është njoftuar në lidhje me Marrëveshjen për Shitblerjen e
Aksioneve të lidhur më datë 17.04.2018 ndërmjet palëve IuteCredit Albania SHA dhe
Znj.Majlinda Demko, Z.Ali Vihaj, Z.Adrian Koni, RiverstyXX Capital, Balfin SHPK.
Nëpërmjet këtij transaksioni IuteCredit Albania SHA synon të diversifikojë portofolin e
saj në fushën e kredive konsumatore dhe qirasë financiare, si dhe të rrisë numrin e

operatorëve ekonomikë me të cilët ekzistojnë marrëveshje bashkëpunimi për financimin
e blerjes së produkteve nëpërmjet kredive.
Blerësi: IuteCredit Albania SHA, Subjekt Financiar Jo-Bankë, i krijuar në përputhje me
legjislacionin shqiptar. Kjo shoqëri ka objekt të veprimtarisë aktivitetin në fushën e
operacioneve tregtare dhe financiare të mikrokredisë etj.
Shitësi 1: Znj.Majlinda Demko, person fizik;
Shitësi 2: Z.Ali Vishaj, person fizik;
Shitësi 3: Z.Adrian Koni, person fizik;
Shitësi 4: Riverstyxx Capital, shoqëri e krijuar në baze të ligjeve të Republikës së
Bullgarisë;
Shitësi 5; Balfin SHPK, shoqëri tregtare e krijuar në përputhje me legjislacionin shqiptar.
Shoqëria Target: Final SHA, Subjekt Financiar Jo-Bankë, i krijuar në formën e një
shoqërie aksionare në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi. Objekti i aktivitetit
është qera financiare, kredi dhënie etj.
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.
Vlerësimi i përqendrimit
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 konsiderohet tregu i kredisë, mikrokredisë,
qirasë financiare dhe faktoringut të ofruara nga Subjektet Financiare Jobankë dhe treg
përkatës gjeografik konsiderohet tregu i brendshëm, pra territori i Republikës së
Shqipërisë.
Në tregun e kredisë, mikrokredisë, qirasë financiare dhe faktoringut të ofruara nga
Subjektet Financiare Jo-Bankë operojnë gjithsej 22 shoqëri, ku tre shoqëritë më të mëdha
zotërojnë XXX% të tregut, nëntë shoqëri kanë pjesë tregu më të vogël se XX% dhe të
tjerat kanë pjesë tregu më të vogël se XX%.
Tregu gjatë vitit 2017 paraqitet i hapur (licencimi për kredi dhe mikrokredi) dhe kjo
evidentohet nga hyrja e tre konkurrentëve të rinj në treg.
Shoqëria IuteCredit Albania paraqitet me një pjesë tregu të vogël (XX%), ndërkohë që
shoqëria Final SHA zotëron vetëm XX% të tregut dhe për rrjedhojë edhe fuqia e saj në
treg është e limituar. Pas përqendrimit, pjesa e kombinuar e tregut të dy palëve shkon nw
XX% e tregut dhe ndryshimi i indeksit të përqendrimit ∆HHI është 3.3.
Pas realizimit të përqendrimit fuqia ekonomike e IuteCredit Albania SHA ngelet
pothuajse në të njëjtat nivele si para realizimit të transaksionit.
Në një përcaktim më të detajuar të tregut përkatës, vihet re se transaksioni nuk shkakton
mbivendosje horizontale të veprimtarisë së palëve në treg pasi IuteCredit Albania SHA
është e licensuar vetëm për produktin e mikrokredisë, ndërsa shoqëria Final SHA operon
në treg nëpërmjet produktit të kredi dhënies dhe qirasë financiare.
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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 100%
të aksioneve të shoqërisë Final SHA tek IuteCredit Albania SHA.
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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