
_________________________________________________________________________________________ 

1 

Adresa: Blvd “Bajram Curri, Rr. Viktor Eftimiu 1023 Tiranë;                                                         Tel: +355 42 69 590;          

E-mail erealb@ere.gov.al                                                                                                             www.ere.gov.al 

 

                                             ENTI RREGULLATOR I ENERGJISË 

                                                                           BORDI 

                                                                          VENDIM 

Nr. 141, Datë  21.08.2020 

 

MBI 

KËRKESËN E SHOQËRISË “KISI-BIO-ENERGJI” SH.P.K. PËR MARRJEN E 

AUTORIZIMIT TË ERE-S PËR TRANSFERIMIN E KUOTAVE QË PËRBËJNË 100 % TË 

KAPITALIT TË SHOQËRISË TEK SHOQËRIA “FREE CO” SH.P.K.. 

 

Në mbështetje të nenit 16 të ligjit nr. 43/2015 “Për sektorin e energjisë elektrike”, i ndryshuar, pikës 

5.2 të “Licencës të veprimtarisë së tregtimit të energjisë elektrike”, pikës 6.2 të “Licencës të 

veprimtarisë së prodhimit të energjisë elektrike” si dhe nenit 15  të “Rregullores së organizimit, 

funksionimit dhe procedurave të ERE-s”, miratuar me vendimin e bordit të ERE Nr. 96, datë 

17.06.2016, Bordi i Entit Rregullator të Energjisë (E.R.E), në mbledhjen e tij të datës 21.08.2020, 

mbasi shqyrtoi relacionin nr. 96/4 Prot., datë 17.08.2020, të Drejtorisë së Licencimit, Autorizimeve dhe 

Mbikqyrjes, për shqyrtimin e aplikimit të shoqërisë “KISI-BIO-ENERGJI” sh.p.k., në lidhje me 

transferimin e 100% të kuotave tek shoqëria “FREE CO” sh.p.k., 

  

Konstatoi se:  

• Shoqëria “KISI-BIO-ENERGJI” sh.p.k. është mbajtëse e licencës nr. 289, seria PV15K, për 

prodhimin e energjisë elektrike, dhënë me Vendimin e Bordit Nr. 70, datë 13.05.2015, si dhe 

licencës nr. 302, seria T15P, për tregtimin e energjisë elektrike, dhënë me Vendimin e Bordit Nr. 

96, datë 28.07.2015.  

• Me shkresën nr. 17 prot., datë 18.06.2020, protokolluar në ERE me nr. 787, datë 18.06.2020, 

shoqëria ka informuar ERE-n në lidhje me transferimin tek shoqëria “FREE CO” sh.p.k. të pjesëve 

të kapitalit që shoqëritë “Bio Energy 15” shp..k. dhe “Alsi & Co” sh.p.k. kanë te shoqëria “KISI-

BIO-ENERGJI” sh.p.k. 

•  Ky transferim është miratuar nga MIE me shkresën nr. 8345 prot., datë 08.11.2019, dhe 

shoqeria është në pritje të kontratës shtesë të koncesionit në lidhje me këtë transferim. 

• Me shkresën nr. 17 Prot., datë 18.06.2020, ka informuar ERE-n në lidhje me ndryshimin e 

administratorëve dhe të adresës së selisë qendrore të shoqërisë “KISI-BIO-ENERGJI” sh.p.k.. 

• Nga të dhënat e verifikuara nga ekstrakti historik i shoqërisë rezulton se shoqëria nuk ka 

njoftuar brenda 10 ditëve, sipas afatit të përcaktuar në kushtet e licencave që disponon, për 

ndryshimin e administratorëve dhe të adresës së zyrës qendrore të shoqërisë, ndaj me shkresën nr. 

787/1 prot., datë 17.07.2020, ERE ka kërkuar nga shoqëria informacion në lidhje me shkaqet që e 

kanë penguaë në përmbushjen e detyrimeve në kohë. 
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• Shoqëria ka depozituar në ERE shkresën nr. 22 prot., datë 24.07.2020, protokolluar në ERE me 

nr. 787/2 prot., datë 24.07.2020, duke sqaruar se mosnjoftimi i ERE-s në kohë për ndryshimin e 

adresës, administratorit dhe drejtuesve kryesorë të shoqërisë, ka ardhur si pasojë e situatës së 

jashtëzakonshme të krijuar nga COVID-19, çka ka shkaktuar pengesa në komunikimet me 

institucionet kompetente, duke marrë parasysh dhe faktin se ortaku i ri i shoqërisë, shoqëria “FREE 

CO” sh.p.k. zotërohet nga shoqëritë italiane LO Srl. dhe PAFA Srl., dhe Italia ishte prekur disa 

muaj më parë se vendi ynë nga kjo gjendje. 

• Në lidhje me procedurën e ndjekur për ndryshimin e ortakut të shoqërisë “KISI-BIO-ENERGJI” 

sh.p.k., shoqëria ka sqaruar se janë zbatuar të gjitha procedurat për marrjen e miratimit për 

transferimin e pronësisë së pjesëve të kapitalit nga Autoriteti Kontraktues MIE, dhe se procesi i 

transferimit të kuotave nuk ka përfunduar për shkak të moslidhjes së kontratës së koncesionit për 

bartjen e të drejtave dhe detyrimeve, si dhe ka deklaruar se do të paraqesë në ERE pa vonesë 

dokumentacionin përkatës për marrjen e këtij miratimi. 

• Me shkresën nr. 23 prot., datë 03.08.2020, protokolluar në ERE me nr. 787/3 prot., datë 

05.08.2020, në zbatim të pikës 6.2 Licencës për Veprimtarinë e Prodhimit të Energjisë Elektrike 

dhe pikës 5.2 Licencës për Veprimtarinë e Tregtimit të  Energjisë Elektrike, shoqëria ka paraqitur 

kërkesën e saj për marrjen e miratimit të ERE-s për transferimin e kuotave që përbëjnë 100 % të 

kapitalit të shoqërisë “KISI-BIO-ENERGJI” sh.p.k.. 

• Duke marrë parasysh rrethanat e krijuara për shkak të COVID-19, e po ashtu kufizimet e 

vendosura me qëllim minimizimin e rrezikut të përhapjes së këtij infeksioni, vlerësojmë te 

justifikuar vonesën në njoftimin e ERE-s për ndryshimet e ndodhura.   

• Shoqëria ka paraqitur të gjithë dokumentacionin e nevojshëm për  marrjen e miratimit nga ana e 

ERE-s për transferimin e kuotave që përbëjnë 100% të kapitalit të shoqërisë si dhe ka shlyer të 

gjitha pagesat rregullatore ndaj ERE-s. 

 

 

Për gjithë sa më sipër cituar bordi i ERE-s,  

 

Vendosi: 

 

1. Dhënien e autorizimit nga ana e ERE-s për transferimin e kuotave që përbëjnë 100 % të kapitalit të 

shoqërisë “KISI-BIO-ENERGJI” sh.p.k. tek shoqëria “FREE CO” sh.p.k.. 

 

2. Shoqëria “KISI-BIO-ENERGJI”, të depozitojë në ERE, kontratën shtesë të koncesionit që reflekton 

këtë transferim. 

 

3. Drejtoria Juridike dhe Zgjidhjes së Mosmarrëveshjeve, të njoftojë aplikuesin për vendimin e 

Bordit të ERE-s. 

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 



_________________________________________________________________________________________ 

3 

Adresa: Blvd “Bajram Curri, Rr. Viktor Eftimiu 1023 Tiranë;                                                         Tel: +355 42 69 590;          

E-mail erealb@ere.gov.al                                                                                                             www.ere.gov.al 

Për këtë vendim mund të kërkohet rishikim në ERE brenda 7 ditëve kalendarike si dhe mund të bëhet 

ankim në Gjykatën Administrative Tiranë, brënda 30 ditëve kalendarike nga dita e publikimit në 

Fletoren Zyrtare. 

Ky vendim botohet në Fletoren Zyrtare. 

 

 

 

                                                                                                     KRYETARI 

                                                                                                   Petrit AHMETI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


