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Kriteret për Listimin e Aksioneve në ALSE 
Tregu Standard + Tregu Kryesor 

KRITERET E PËRGJITHSHME 

Emetuesi duhet: 

1) Të jetë i rregjistruar si Shoqëri Aksionare (SHA) për listim në tregun Kryesor dhe Standard 

2) Duhet të dorëzojë prospektin dhe të marrë miratimin nga AMF (Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare) 

3) Titujt e aplikantit për listim duhet te jenë lirisht të pagueshme dhe transferueshme 

KRITERET SPECIFIKE 
Zërat TREGU STANDARD TREGU KRYESOR 

Minimumi i aktivitetit nga data e themelimit 3 vjet 5 vjet 

Rezultate financiare pozitive të Vitit te fundit 2 viteve të fundit 

Raporte vjetore të audituara sipas Standarteve 

Ndërkombetare të Raportimit Financiar për 
2 vitet e fundit 3 vitet e fundit 

Vlera minimale e kapitalit € 1.000.000 € 2.000.000 

Përqindja minimale e shpërndarjes së klasës së 

aksioneve në publik 
15 % 25 % 

Numri minimal i zotëruesve të aksioneve 100 250 

Përjashtim në rast se  

Përqindja e klasës së aksioneve në publik nuk e 

kalon 15 % por minimalisht plotëson shumën  

€ 250.000 

Përqindja e klasës së aksioneve në publik nuk e 

kalon 25% por të paktën eshtë 15% dhe plotëson 

shumën € 2.000.000 

Kriteret  e likuiditetit  Nuk kërkohen 

a) Numri mesatar mujor minimal i 

transaksioneve të kryera në aksione gjatë 

vitit të mëparshëm 

b) Volumet tregtare mesatare mujore 

minimale të tregtimeve të aksioneve gjatë 

vitit të mëparshem 

c) Penetrimi mesatar mujor minimal i tregut 

gjatë vitit të mëparshëm 



 

 

KRITERET E PËRGJITHSHME 

Emetuesi duhet: 
1) Të jetë i rregjistruar të paktën si Shoqëri me Pronësi të Kufizuar  (SHPK)  

2) Duhet të dorëzojë prospektin dhe të marrë miratimin nga AMF (Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare) 

3) Titujt e aplikantit për listim duhet te jenë lirisht të pagueshme dhe transferueshme 

KRITERET SPECIFIKE 

 
1) Kompanitë të cilat nuk përmbushin kushtet dhe kriteret per tu kuotuar në Tregun Standard dhe Kryesor 

2) Janë pjesë e një oferte private  

3) U përkasin shoqërive të krijuara rishtazi të cilat nuk kanë histori të aktivitetit të tyre 

4) U përkasin Emetuesve me një pozicion financiar negative gjatë vitit të fundit 

5) Kanë qënë pjesë e një procesi privatizimi 

6) Duhet të dorëzojnë në ALSE një plan biznesi të miratuar nga AMF 

Kriteret për Listimin e Aksioneve në ALSE 
Tregu Hyres 



Kriteret për Listim të Titujve të Borxhit Privat në ALSE 
 Tregu Standard + Tregu Kryesor 

KRITERET E PËRGJITHSHME 

Emetuesi duhet: 

1) Të jetë i rregjistruar si Shoqëri Aksionare (SHA) për listim në tregun Kryesor dhe Standard 

2) Duhet të dorëzojë prospektin dhe të marrë miratimin nga AMF (Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare) 

3) Titujt e aplikantit për listim duhet te jenë lirisht të pagueshme dhe transferueshme 

KRITERET SPECIFIKE 

Zërat TREGU STANDARD TREGU KRYESOR 

TITUJ AFATSHKURTËR (Dëftesave 

Tregtare) të borxhit privat deri në 

shumën:   

1.000.000 € - 3.000.000 € 3.000.000 € < 

TITUJ AFATGJATË (Obligacione 

Korporatash) të borxhit privat deri në 

shumën: 

1.000.000 € - 10.000.000 € 10.000.000 € < 



KRITERET E PËRGJITHSHME 

Emetuesi duhet: 
1) Të jetë i regjistruar të paktën si Shoqëri me Pronësi të Kufizuar (SHPK) vetëm në rastin e 

emetimit të dëftesave tregtare ose si Shoqëri Aksionare (SHA) me ofertë private për 

emetimin e të gjithë Titujtve të tjerë në mënyrë që të kuotohet në Tregun Hyrës  

KRITERET SPECIFIKE 

 

1) Titujt afatshkurtër të borxhit privat (p.sh Dëftesa tregtare) me një vlerë nominale për cdo 

klasë Titujsh të emetuar deri në shumën dyqindmijë (200.000) Euro 

Kriteret për Listim të Titujve të Borxhit Privat në ALSE 
 Tregu Hyres 



Te interesuar per Listim ? 

Na kontaktoni:                     www.alse.al  

 

Departamenti  Listimit 

Bursa Shqiptare e Titujve ALSE  

 

 

http://www.alse.al/

