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1. Vendim i Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, nr. 5847, datë 22.12.2020 ,“Për 
dhënien e miratimit paraprak për ushtrimin e veprimtarisë financiare shtesë nga 
subjekti financiar jobankë “Crimson Finance Fund Albania” sh.p.k.”

2. Vendim i Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, nr. 5958, datë 29.12.2020, 
“Për caktimin e shtesës kundërciklike të kapitalit”

3. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, nr. 3, datë 13.1.2021,“Për 
dhënien e miratimit paraprak për zotërimin nga Alpha International Holdings 
Single Member S.A., Greqi të 100 për qind të kapitalit aksionar të Banka Alpha 
Albania Sh.A.”

4. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, nr. 4, datë 13.1.2021, 
“Për pezullimin e shpërndarjes së fitimit nga bankat”

5. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, nr. 5, datë 13.1.2021,  
“Për një ndryshim në rregulloren “Për administrimin e rrezikut të kredisë nga 
bankat dhe degët e bankave të huaja””

6. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, nr. 6, datë 13.1.2021, 
“Për disa ndryshime në rregulloren “Për administrimin e rrezikut nga ekspozimet 
e mëdha të bankave””

7. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, nr. 8, datë 3.2.2021, 
“Për mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të riblerjes 
dhe të anasjella të riblerjes dhe të normave të interesit të depozitës njëditore 
dhe të kredisë njëditore në Bankën e Shqipërisë”

8. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, nr. 11, datë 3.2.2021, 
“Për disa ndryshime në rregulloren “Për sigurinë e informacionit””

9. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, nr. 12, datë 3.3.2021, 
“Për Miratimin e “Raportit Vjetor të Bankës së Shqipërisë për vitin 2020””

10. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, nr. 14, datë 3.3.2021, 
“Për Miratimin e delegimit të kompetencës për nënshkrimin e një dokumenti në 
kuadër të marrëdhënies së biznesit midis Bankës së Shqipërisë dhe institucionit 
Bank of America Securities InC.”
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rEPUBLIKA E SHQIPËrISË
BANKA E SHQIPËrISË

GUVErNATOrI

VEnDIM
nr. 5847, datë 22.12.2020

PËr 
DHËNIEN E MIrATIMIT PArAPrAK PËr USHTrIMIN E VEPrIMTArISË 

FINANCIArE SHTESË NGA SUBJEKTI FINANCIAr JOBANKË “CrIMSON 
FINANCE FUND ALBANIA” SH.P.K.

Në bazë dhe për zbatim të nenit 16 pika 1, shkronja “a”,  dhe nenit 18 
të rregullores “për licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë nga subjektet 
financiare jobanka”, miratuar me vendimin nr. 1, datë 17.1.2013, të 
këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, e ndryshuar; dhe të shtojcës 
nr. 3, pika 5, të rregullores “për përcaktimin e nivelit të vendimmarrjes 
në mbikëqyrjen e veprimtarive bankare dhe financiare”, miratuar me 
vendimin nr. 36, datë 26.5.2010, të këshillit Mbikëqyrës të Bankës së 
Shqipërisë, e ndryshuar; pasi u njoha me kërkesën e subjektit financiar 
jobankë “CRIMSON FINANCE FUND ALBANIA” sh.p.k., dhe bazuar 
në propozimin e Departamentit të Mbikëqyrjes, 
 

 VENDOSA: 

1. Miratimin paraprak për subjektin financiar jobankë “CRIMSON 
FINANCE FUND ALBANIA” sh.p.k., për ushtrimin e veprimtarisë 
financiare shtesë për të gjitha format e kredidhënies.

2. Ngarkohet Departamenti i Mbikëqyrjes me ndjekjen e zbatimit të 
këtij vendimi.

3. Ngarkohet Departamenti i kërkimeve për publikimin e këtij vendimi 
në Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë.

ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

GUVErNATOr

GENT SEJKO



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 23
numër 1

mars 2021

vëllimi 23
numër 1
mars 2021

6 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 7

rEPUBLIKA E SHQIPËrISË
BANKA E SHQIPËrISË

GUVErNATOrI

VEnDIM
nr. 5958, datë 29.12.2020

PËr 
CAKTIMIN E SHTESËS KUNDËrCIKLIKE TË KAPITALIT 

Në bazë dhe për zbatim të nenit 2, shkronja “b”; nenit 11, pikat 
1 dhe 7; nenit 12, pika 3; nenit 14, pikat 5, 6, 7, 8 dhe 9; dhe 
nenit 16, pika 1, shkronja “a”, “ç” dhe “d”, të rregullores “për shtesat 
makroprudenciale të kapitalit”, miratuar me vendimin nr. 41, datë 
5.6.2019, të këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, bazuar në 
propozimin e Departamentit të Stabilitetit Financiar,
 

 VENDOSA: 

1. Norma e shtesës kundërciklike të kapitalit (kUNC) për Shqipërinë 
është 0 (zero) për qind.

2. Bankat duhet të raportojnë shkallën e përmbushjes së shtesës 
kundërciklike të kapitalit sipas paragrafit 1, duke filluar me datën 1 
janar 2022.

3. Ngarkohet kabineti i Guvernatorit dhe Departamenti i kërkimeve 
për publikimin e këtij vendimi në faqen zyrtare dhe në Buletinin 
Zyrtar të Bankës së Shqipërisë.

4. Ngarkohen Departamenti i Stabilitetit Financiar dhe Departamenti i 
Mbikëqyrjes me ndjekjen e zbatimit të këtij vendimi.

ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

GUVErNATOr

GENT SEJKO
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rEPUBLIKA E SHQIPËrISË
BANKA E SHQIPËrISË
KËSHILLI MBIKËQYrËS

VEnDIM
nr. 3, datë 13.1.2021

PËr
DHËNIEN E MIrATIMIT PArAPrAK PËr zOTËrIMIN NGA ALPHA 

INTErNATIONAL HOLDINGS SINGLE MEMBEr S.A., GrEQI TË 100 PËr 
QIND TË KAPITALIT AKSIONAr TË BANKA ALPHA ALBANIA SH.A.  

Në bazë dhe për zbatim të shkronjës “e” të nenit 43 të ligjit nr. 8269, 
datë 23.12.1997, “për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar; të shkronjës 
“h” të pikës 1 të nenit 24, dhe nenit 25 të ligjit nr. 9662, datë 
18.12.2006, “për bankat në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar; si 
dhe të rregullores “për licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë së bankave 
dhe të degëve të bankave të huaja në Republikën e Shqipërisë”, 
miratuar me vendimin nr. 14, datë 11.3.2009, të këshillit Mbikëqyrës 
të Bankës së Shqipërisë, e ndryshuar; me propozim të Departamentit të 
Mbikëqyrjes, këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Të japë miratimin paraprak për zotërimin e 100 për qind të 
aksioneve me të drejtë vote të kapitalit aksionar të Banka Alpha 
Albania sh.a., nga Alpha International holdings Single Member 
S.A., Greqi.

2. Ngarkohet Banka Alpha Albania sh.a. të njoftojë Bankën e 
Shqipërisë për përfundimin e transaksionit të përmendur në pikën 1 
të këtij vendimi. 

3. Ngarkohet Departamenti i Mbikëqyrjes për ndjekjen e zbatimit të 
këtij vendimi.

4. Ngarkohen kabineti i Guvernatorit dhe Departamenti i kërkimeve 
për publikimin e këtij vendimi, përkatësisht në Fletoren Zyrtare 
të Republikës së Shqipërisë dhe në Buletinin Zyrtar të Bankës së 
Shqipërisë. 

ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare. 

SEKrETArI KrYETArI

ELVIS ÇIBUKU GENT SEJKO
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rEPUBLIKA E SHQIPËrISË
BANKA E SHQIPËrISË
KËSHILLI MBIKËQYrËS

VEnDIM
nr. 4, datë 13.1.2021

PËr 
PEzULLIMIN E SHPËrNDArJES SË FITIMIT NGA BANKAT 

Në bazë dhe për zbatim të nenit 3, pikat 2 dhe 3, të nenit 12, shkronja 
“a”, dhe të nenit 43, shkronja “c”, të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997, 
“për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar; si dhe të nenit 66/1 të ligjit nr. 
9662, datë 18.12.2006, “për bankat në Republikën e Shqipërisë”, 
i ndryshuar; me propozim të Departamentit të Mbikëqyrjes, këshilli 
Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Të pezullojë deri më datë 31 dhjetor 2021, shpërndarjen nga ana 
e bankave, të fitimit të vitit 2020 dhe të fitimit që do të realizohet 
gjatë vitit 2021.

2. Ngarkohen bankat e licencuara nga Banka e Shqipërisë me 
zbatimin e këtij vendimi. 

3. Ngarkohet Departamenti i Mbikëqyrjes për ndjekjen e zbatimit të 
këtij vendimi.

4. Ngarkohet kabineti i Guvernatorit dhe Departamenti i kërkimeve 
me publikimin e këtij vendimi, përkatësisht në Fletoren Zyrtare 
të Republikës së Shqipërisë dhe në Buletinin Zyrtar të Bankës së 
Shqipërisë.

5. ky vendim i komunikohet Departamentit të Stabilitetit Financiar, 
Departamentit për Ndërhyrjen e Jashtëzakonshme, Departamentit të 
Operacioneve Monetare dhe Departamentit të politikës Monetare.

ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare. 

SEKrETArI KrYETArI

ELVIS ÇIBUKU GENT SEJKO
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rEPUBLIKA E SHQIPËrISË
BANKA E SHQIPËrISË
KËSHILLI MBIKËQYrËS

VEnDIM
nr. 5, datë 13.1.2021

PËr 
NJË NDrYSHIM NË rrEGULLOrEN “PËr ADMINISTrIMIN E rrEzIKUT TË 

KrEDISË NGA BANKAT DHE DEGËT E BANKAVE TË HUAJA” 

Në bazë dhe për zbatim të nenit 12, shkronja “a”, dhe nenit 43, 
shkronja “c”, të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997, “për Bankën e 
Shqipërisë”, i ndryshuar; dhe të neneve 57, 58, 61 dhe 68 të ligjit nr. 
9662, datë 18.12.2006, “për bankat në Republikën e Shqipërisë”, 
i ndryshuar; me propozim të Departamentit të Mbikëqyrjes, këshilli 
Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Në rregulloren “për administrimin e rrezikut të kredisë nga bankat 
dhe degët e bankave të huaja”, miratuar me vendimin e këshillit 
Mbikëqyrës nr. 62, datë 14.9.2011, e ndryshuar, të bëhet 
ndryshimi i mëposhtëm:

 Në nenin 13, pika 6, togfjalëshi “nga 12 marsi 2020 deri në 31 
dhjetor 2020”, ndryshohet në “nga 12 marsi 2020 deri në 31 
mars 2021”. 

2. Ngarkohet Departamenti i Mbikëqyrjes me ndjekjen e zbatimit të 
këtij vendimi.

3. Ngarkohet kabineti i Guvernatorit dhe Departamenti i kërkimeve 
me publikimin e këtij vendimi, përkatësisht në Fletoren Zyrtare 
të Republikës së Shqipërisë dhe në Buletinin Zyrtar të Bankës së 
Shqipërisë.

ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare. 

SEKrETArI KrYETArI

ELVIS ÇIBUKU GENT SEJKO
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rEPUBLIKA E SHQIPËrISË
BANKA E SHQIPËrISË
KËSHILLI MBIKËQYrËS

VEnDIM
nr. 6, datë  13.1.2021

PËr 
DISA NDrYSHIME NË rrEGULLOrEN “PËr ADMINISTrIMIN E rrEzIKUT 

NGA EKSPOzIMET E MËDHA TË BANKAVE”

Në bazë dhe për zbatim të nenit 12, shkronja “a”, dhe të nenit 43, 
shkronja “c”, të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997, “për Bankën e 
Shqipërisë”, i ndryshuar;  nenit 57, pika 2, nenit 58, shkronjat “b” 
dhe “c”, neneve 60, 62, 63, 64, 65 dhe 131 të ligjit nr. 9662, datë 
18.12.2006, “për bankat në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar; 
me propozimin e Departamentit të Mbikëqyrjes, këshilli Mbikëqyrës i 
Bankës së Shqipërisë, 

VENDOSI:

1. Të miratojë ndryshimin e datës së hyrjes në fuqi të vendimit nr. 
53, datë 2.9.2020 “për disa ndryshime në rregulloren “për 
administrimin e rrezikut nga ekspozimet e mëdha të bankave””, 
nga data 1 qershor 2021, në datën 1 janar 2022.

2. Ngarkohet Departamenti i Mbikëqyrjes, Departamenti i Stabilitetit 
Financiar dhe Departamenti i Statistikave Financiare me ndjekjen e 
zbatimit të këtij vendimi.

3. Ngarkohet kabineti i Guvernatorit dhe Departamenti i kërkimeve 
me publikimin e këtij vendimi, përkatësisht në Fletoren Zyrtare 
të Republikës së Shqipërisë dhe në Buletinin Zyrtar të Bankës së 
Shqipërisë.

ky vendim hyn në fuqi me botimin në Fletoren Zyrtare. 

SEKrETArI KrYETArI

ELVIS ÇIBUKU GENT SEJKO
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rEPUBLIKA E SHQIPËrISË
BANKA E SHQIPËrISË
KËSHILLI MBIKËQYrËS

VEnDIM
nr. 8, datë 3.2.2021

PËr
MBAJTJEN E PANDrYSHUAr TË NOrMËS SË INTErESIT TË 

MArrËVESHJEVE TË rIBLErJES DHE TË ANASJELLA TË rIBLErJES DHE 
TË NOrMAVE TË INTErESIT TË DEPOzITËS NJËDITOrE DHE TË KrEDISË 

NJËDITOrE NË BANKËN E SHQIPËrISË

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43, shkronjat “a” dhe “c” të ligjit nr. 
8269, datë 23.12.1997, “për Bankën e Shqipërisë”, të ndryshuar; me 
propozimin e Departamentit të politikës Monetare, këshilli Mbikëqyrës 
i Bankës së Shqipërisë, 

VENDOSI:

1. Të mbajë të pandryshuar, në nivelin 0.50 për qind, normën e 
interesit të marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjella të riblerjes 
(REpO dhe REpO të anasjella).

2. Të mbajë të pandryshuar, në nivelin 0.10 për qind, normën e 
interesit që Banka e Shqipërisë i paguan një banke tregtare për 
depozitën njëditore. 

3. Të mbajë të pandryshuar, në nivelin 0.9 për qind, normën e interesit 
që një bankë tregtare i paguan Bankës së Shqipërisë për kredinë 
njëditore. 

4. Ngarkohet Departamenti i Operacioneve Monetare të njoftojë 
menjëherë bankat tregtare për këtë vendim.

5. Ngarkohen Departamenti i Operacioneve Monetare dhe të gjitha 
strukturat e tjera në Bankën e Shqipërisë për zbatimin e këtij 
vendimi.

6. Ngarkohet kabineti i Guvernatorit dhe Departamenti i kërkimeve 
për publikimin e këtij vendimi, përkatësisht në faqen zyrtare të 
internetit dhe në Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë. 

ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

SEKrETArI KrYETArI

ELVIS ÇIBUKU GENT SEJKO
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rEPUBLIKA E SHQIPËrISË
BANKA E SHQIPËrISË
KËSHILLI MBIKËQYrËS

VEnDIM
nr. 11, datë 3.2.2021

PËr 
DISA NDrYSHIME NË rrEGULLOrEN “PËr SIGUrINË E INFOrMACIONIT” 

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43, shkronja “f”, të ligjit nr. 8269, datë 
23.12.1997, “për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar; dhe të vendimit 
të këshillit Mbikëqyrës nr. 58, datë 6.8.2015, “për politikën e Sigurisë 
së Informacionit”; me propozim të Departamentit të Teknologjisë së 
Informacionit, këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Në rregulloren “për Sigurinë e Informacionit”, miratuar me vendimin 
e këshillit Mbikëqyrës nr. 17, datë 9.3.2011, i ndryshuar, të 
bëhen ndryshimet si më poshtë:

a) Në nenin 1, bëhen ndryshimet si vijon:

i. në pikën 2, togfjalëshi “mbi sigurinë e informacionit” 
zëvendësohet me togfjalëshin “mbi sigurinë e informacionit 
dhe sigurinë kibernetike”;

ii. në pikën 3, togfjalëshi “në lidhje me sigurinë e informacionit” 
zëvendësohet me togfjalëshin “në lidhje me sigurinë e 
informacionit dhe/ose sigurinë kibernetike”.;

b) Në nenin 2, shtohet shkronja “c” me përmbajtje si vijon:

 “Ligjit nr. 2, datë 26.1.2017 “Për sigurinë kibernetike””.;

c) Në fund të nenit 3, shtohen përkufizimet me përmbajtje si vijon:

 ““Siguria kibernetike” - është tërësia e mjeteve ligjore, organizative, 
teknike dhe edukative, me qëllim mbrojtjen e hapësirës kibernetike;

 “Hapësirë kibernetike” - është mjedisi digjital i aftë të krijojë, të 
procesojë dhe të shkëmbejë informacionin e krijuar nga sistemet, 
shërbimet e shoqërisë së informacionit, si dhe rrjetet e komunikimit 
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elektronik.”; 

d) Në nenin 4, në fund të titullit të nenit, shtohet togfjalëshi “dhe 
sigurinë kibernetike”;

e) Neni 25 riformulohet me përmbajtje si vijon:

“Neni 25
Siguria kibernetike

1. Sistemet kompjuterike, aplikacionet, të dhënat elektronike, 
përpunimi, ruajtja dhe transferimi i tyre duhet të jenë të mbrojtura 
ndaj kërcënimeve.

2. Mbrojtja e këtyre aseteve realizohet nëpërmjet masave teknike dhe 
organizative:

a) Në masat teknike përfshihen sisteme dhe mjete specifike për 
parandalimin, zbulimin, reagimin dhe rimëkëmbjen ndaj 
kërcënimeve kibernetike, si:
i) sisteme  për mbrojtjen nga programet dhe/ose përmbajtjet 

keqdashëse (ku përfshihen malware: viruset e kompjuterëve, 
trojan horses, ransomware; phishing, spam, botnet etj.),

ii) sisteme për filtrimin e trafikut në disa nivele, duke realizuar 
mbrojtjen e aplikimeve dhe sistemeve si ndaj aksesit të 
paautorizuar ashtu dhe ndaj sulmeve apo kërcënimeve,

iii) mjete dhe konfigurime sinjalizuese ose gjurmuese për ngjarjet 
që ndodhin në sistemet e informacionit apo shërbimet e 
komunikimit,

iv) pajisje, sisteme dhe konfigurime që mundësojnë enkriptimin e 
komunikimeve,

v) sisteme të informacionit dhe infrastrukturë të komunikimit të 
dubluar, si dhe teknika të ruajtjes së të dhënave në vendndodhje 
dhe mjete të ndryshme për t’u përdorur për rikthimin e aktivitetit 
në rast incidentesh apo situatash emergjence;

b) organizimin dhe ndërveprimin për mbrojtjen dhe reagimin ndaj 
sulmeve kibernetike sipas akteve nënligjore të miratuara për këtë 
qëllim.”;

f) Në nenet 32 dhe 33, në titujt e neneve dhe në përmbajtje të tyre, 
togfjalëshi “sigurisë së informacionit” zëvendësohet me togfjalëshin 
“sigurisë së informacionit dhe sigurisë kibernetike”;

g) Në nenin 34, në fund të pikës 1, shtohet togfjalëshi “ose incidente 
kibernetike”;

h) Në nenin 35, pas pikës 2, shtohet pika 3 me përmbajtje si vijon:

  “3. Administrimi i riskut përcaktohet me akte nënligjore të miratuara 
për këtë qëllim.”;

i) Pas nenit 40, shtohet neni 41 me përmbajtje si vijon:
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“Neni 41
Të fundit

Çdo akt nënligjor që rrjedh nga kjo rregullore miratohet nga 
administratori përkatës që ka në varësi strukturën organizative, e cila 
mbulon veprimtarinë që rregullon akti.”.

2. Ngarkohen të gjitha njësitë organizative të Bankës së Shqipërisë 
dhe komiteti për Sigurinë e Informacionit me zbatimin e këtij 
vendimi.

3. Ngarkohet Departamenti i kërkimeve me publikimin e këtij vendimi 
në Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë.

ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

SEKrETArI KrYETArI

ELVIS ÇIBUKU GENT SEJKO
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rEPUBLIKA E SHQIPËrISË
BANKA E SHQIPËrISË
KËSHILLI MBIKËQYrËS

VEnDIM
nr. 12, datë 3.3.2021

PËr 
MIrATIMIN E “rAPOrTIT VETOr TË BANKËS SË SHQIPËrISË PËr VITIN 

2020”

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43, shkronja “l”, dhe të nenit 69, 
pikat 1 dhe 2, të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997, “për Bankën 
e Shqipërisë”, i ndryshuar, me propozim të Departamentit të politikës 
Monetare, këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Të miratojë “Raportin Vjetor të Bankës së Shqipërisë për vitin 
2020”, sipas tekstit bashkëlidhur këtij vendimi.

2. Ngarkohet Departamenti i kërkimeve për publikimin dhe për 
dërgimin e këtij raporti në kuvendin e Shqipërisë, në këshillin e 
Ministrave dhe në institucionet e tjera përkatëse.

ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

SEKrETArI KrYETArI

ELVIS ÇIBUKU GENT SEJKO
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rEPUBLIKA E SHQIPËrISË
BANKA E SHQIPËrISË
KËSHILLI MBIKËQYrËS

VEnDIM
nr. 14, datë 3.3.2021

PËr
MIrATIMIN E DELEGIMIT TË KOMPETENCËS PËr NËNSHKrIMIN E NJË 

DOKUMENTI, NË KUADËr TË MArrËDHËNIES SË BIzNESIT MIDIS BANKËS 
SË SHQIPËrISË DHE INSTITUCIONIT BANK OF AMErICA SECUrITIES INC.

Në bazë dhe për zbatim të nenit 53, pika 4, paragrafi i fundit i ligjit 
nr. 8269, datë 23.12.1997, “për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar; 
neneve 28 dhe 29 të ligjit 44/2015 “kodi i procedurave Administrative 
të Republikës së Shqipërisë”; si dhe bazuar në propozimin e Guvernatorit 
dhe të Departamentit të Operacioneve Monetare, këshilli Mbikëqyrës i 
Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Të autorizojë Drejtorin e Departamentit Juridik, z. Altin Naqe, 
për nënshkrimin e dokumentit, datë 13.1.2021, për dhënien e 
konsensusit nga Banka e Shqipërisë për të raportuar nën regjime të 
ndryshme rregullatore, në kuadër të marrëdhënies së biznesit midis 
Bankës së Shqipërisë dhe Institucionit Bank of America Securities 
Inc.

2. Ngarkohet Departamenti i kërkimeve me publikimin e këtij vendimi 
në Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë.

ky vendim hyn në fuqi pas publikimit në Buletinin Zyrtar të Bankës së 
Shqipërisë.

SEKrETArI KrYETArI

ELVIS ÇIBUKU GENT SEJKO


