
  
REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE 

BORDI 

 

                                                          

      

VENDIM 

Nr. 95, datë 03.07.2017 

 

 

PËR 

MARRJEN E MASAVE ADMINISTRATIVE NDAJ ADMINISTRATORIT TË 

SHOQËRISË “KAPITAL INVEST” SH.A.  

 

Në bazë dhe për zbatim të nenit 31 të Ligji nr. 9572, datë 03.07.2006 “Për Autoritetin e 

Mbikëqyrjes Financiare”, i ndryshuar, nenit 10, nenit 5, pika 3 dhe nenit 6, pika 3 të Rregullores 

nr. 155, datë 23.12.2014 “Për përcaktimin e elementeve të përllogaritjes dhe nivelet e tarifave që 

u ngarkohen subjekteve të mbikëqyrura, si dhe procedurat e arkëtimit dhe rakordimit të tyre”, 

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, 

  

K O N S T A T O I   S E: 

 

Shoqëria “Kapital Invest” sh.a., me licencë nr. 9, datë 25.06.2009, është licencuar nga Autoriteti 

i Mbikëqyrjes Financiare, për të vepruar si shoqëri brokerimi në letrat me vlerë të Qeverisë në 

Bursë dhe në tregun me pakicë. 

 

Referuar informacionit të marrë nga Sektori i Administrimit Financiar, shoqëria “Kapital Invest” 

sh.a. nuk ka paguar në afat, brenda datës 31.03.2017, detyrimet në shumën 100,000 lekë, si tarifë 

për ushtrimin e veprimtarisë të vitit 2016.  

 

Autoriteti me shkresën nr. 1005 prot., datë 12.04.2017, i është drejtuar administratorit të 

shoqërisë Z. Lirim Muharremi, duke kërkuar pagesën e tarifës për ushtrimin e veprimtarisë. Deri 

më sot, nuk ka asnjë reagim nga shoqëria. 

 

 

Për sa më sipër, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare,  

 

V E N D O S I: 

1. Bazuar në paragrafin e parë të nenit 31, të Ligjit nr. 9572, datë 03.07.2006, “Për Autoritetin e 

Mbikëqyrjes Financiare”, i ndryshuar, administratori i shoqërisë “Kapital Invest” sh.a. Z. 

Lirim Muharremi, të sanksionohet me gjobë në masën 50,000 (pesëdhjetë mijë) lekë.  



2. Shoqëria “Kapital Invest” sh.a, të paguajë tarifën për ushtrim veprimtarie brenda datës 10 

korrik 2017. 

3. Pas afatit të përcaktuar në pikën 2 të këtij vendimi, Autoriteti do të shqyrtojë dhe do të 

vendosë masat e parashikuara në nenin 57, të Ligjit nr. 9879, datë 21.02.2008 “Për Titujt”. 

 

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

 

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

KRYETAR                                                       DREJTOR I PËRGJITHSHËM EKZEKUTIV 

Pajtim MELANI                                                Ervin KOÇI 

 

 


