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Për sa më sipër Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare,   
 
 
 

V E N D O S I: 

 
1. Të urdhërohet shoqëria “Eurosig” sh.a., në bazë të nenit 124, germa ç) dhe nenit 126, pika 

1, germa a) të Ligjit nr. 9267, datë 29.07.2004, të ndryshuar, të hartojë një plan masash për 
eliminimin e shkeljeve të menaxhimit të rrezikut, si dhe për përmbushjen e pikave 2 dhe 4 
të këtij vendimi, duke e depozituar në Autoritet brenda 15 ditëve nga data e marrjes së 
vendimit. 

 
2. Të urdhërojë shoqërinë e sigurimit “Eurosig” sh.a., në bazë të nenit 126, pika 4, të Ligjit nr. 

9267, datë 29.07.2004, të ndryshuar, të përmbushë masat korrigjuese shtesë si më poshtë: 
 

a) reduktimin e debitorëve deri më 30.09.2014; 
b) reduktimin menjëherë të likuiditeteve në arkë duke i investuar ato në mjete monetare 

në bankë, si dhe të njoftojë Autoritetin për kryerjen e këtij veprimi; 
c) uljen e shpenzimeve administrative si dhe kufizimin deri në fund të vitit financiar 

2014, të shpenzimeve për blerjen e materialeve dhe shërbimeve  publicitare. 
 

3. Në bazë të nenit 124, pika 2 dhe nenit 125, pika 1 të Ligjit nr. 9267, datë 29.07.2004, të 
ndryshuar, shoqëria të eliminojë shkeljet dhe të paraqesë në Autoritet, brenda datës 
30.09.2014, një raport të detajuar për masat e marra për eliminimin e shkeljeve. 

 
4. Shoqëria e sigurimit “Eurosig” sh.a., krahas masave korrigjuese të mësipërme, bazuar në 

nenin 126, pika 1, germa b), nëndarja i) të marrë masa për thirrjen e Asamblesë së 
Përgjithshme dhe t’i propozojë rritjen e kapitalit themeltar të shoqërisë nëpërmjet 
investimeve të reja, me qëllim arritjen e nivelit të aftësisë paguese, deri më 30.09.2014. 

 
5. Ngarkohen departamentet përkatëse për njoftimet në zbatim të këtij vendimi.  

 
 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 
 
 
 
 
 

KRYETAR 
 

Enkeleda SHEHI 
 
 
 

 


