
PROJEKT RREGULLORE 

 

“Mbi përcaktimin e raportit të konvertimit të detyrimeve në kapital” 

 

Neni 1 

Objekti 

 

Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i kritereve dhe parimeve për vendosjen e raporteve 

të konvertimit të detyrimeve në kapital, gjatë ushtrimit të kompetencave të zhvlerësimit dhe 

konvertimit.  

 

Neni 2 

Subjektet 

 

Subjekte të kësaj rregulloreje janë bankat dhe degët e bankave të huaja, të licencuara nga Banka 

e Shqipërisë. 

 

Neni 3 

Baza ligjore 

 

Kjo rregullore nxirret në bazë dhe për zbatim të:  

 

a. nenit 43, shkronja “c”, të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997, “Për Bankën e Shqipërisë”, i 

ndryshuar; 

b. nenit 37, pika 4 dhe nenit 87 të ligjit nr. 133/2016 “Për rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen e 

jashtëzakonshme në Banka, në Republikën e Shqipërisë”.   

 

 

Neni 4 

Përkufizime 

 

1. Termat e përdorur në këtë rregullore kanë të njëjtin kuptim me termat e përkufizuar ose të 

përdorur në: 

a. ligjin nr.133/2016, datë 22.12.2016 “Për rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen e 

jashtëzakonshme në banka, në Republikën e Shqipërisë”, në vijim ligji nr. 133/2016; 

b. ligjin nr. 9662, datë 18.12.2006 “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. 

c. “raporti i konvertimit” përcakton numrin e aksioneve ose titujve të pronësisë që 

përfitohen nga konvertimi i një detyrimi të një klase të caktuar. Ky detyrim i 

konvertueshëm mund të jetë një instrument i vetëm ose një njësi vlere e një pretendimi 

kontraktual.   

 

 

 



Neni 5 

Përcaktimi i raporteve të konvertimit 

 

1. Autoriteti i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme mund të zbatojë raporte të ndryshme 

konvertimi për secilën kategori të instrumenteve të kapitalit dhe detyrimeve kur: 

 

a. ky raport konvertimi paraqet një kompensim të drejtë për kreditorët e prekur për çdo 

humbje që ata kanë pësuar nga ushtrimi i kompetencave të zhvlerësimit dhe 

konvertimit; 

b. raporti i konvertimit, i zbatueshëm për detyrimet që konsiderohen se janë më të 

preferuara në radhën e shlyerjes së detyrimeve, sipas procedurave të likuidimit të 

detyruar, është më i lartë se raporti i konvertimit të zbatuar për detyrimet e tjera. 

 

2. Autoriteti i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme përcakton raportet e konvertimit në masën e 

nevojshme që siguron: 

 

a. përmbushjen  e objektivave të ndërhyrjes së jashtëzakonshme; 

b. respektimin e radhës së zhvlerësimit dhe konvertimit në kapital të detyrimeve sipas  

nenit 35 të ligjit nr.133/2016; 

c. përmbushjen e parimeve të ndërhyrjes së jashtëzakonshme sipas nenit 22 të ligjit 

nr.133/2016; 

d. përmbushjen e dispozitave të parashikuara në nenin 58 të ligjit nr.133/2016 për 

mbrojtjen e aksionarëve dhe kreditorëve. 

 

 

Neni 6  

Parimet themelore për përcaktimin e raporteve të konvertimit 

 

1. Autoriteti i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme, kur përcakton raportet e konvertimit gjatë 

ushtrimit të kompetencës së zhvlerësimit ose konvertimit, merr në konsideratë parimet e 

mëposhtme: 

 

a. Parimi 1: asnjë aksionar apo kreditor nuk duhet të pësojë humbje më të mëdha se 

humbjet që ata mund të pësonin nëse banka do të ishte vendosur në procedurën e 

likuidimit të detyruar. 

b. Parimi 2: respektimi i radhës së shlyerjes së detyrimeve si më poshtë: 

i. aksionarët e bankës në ndërhyrje të jashtëzakonshme janë të parët që 

përballojnë humbjet; 

ii. përveçse nëse përcaktohet ndryshe në ligjin nr.133/2016, kreditorët e bankës 

mbartin humbjet pas aksionarëve, sipas radhës së shlyerjes së detyrimeve në 

procedurën e likuidimit të detyruar sipas legjislacionit në fuqi; 

iii. kreditorët e së njëjtës klasë trajtohen në mënyrë të barabartë. 

 

 



Neni 7 

Vlerësimi për qëllime të përcaktimit të raporteve të konvertimit 

 

1. Përpara ushtrimit të kompetencës së zhvlerësimit ose konvertimit ose zbatimit të 

instrumentit të rikapitalizimit nga brenda, Autoriteti i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme 

sigurohet që është kryer vlerësimi sipas nenit 24, pika 5, shkronja “b” deri në “e” të ligjit nr. 

133/2016.  

 

2. Në bazë të këtij vlerësimi, Autoriteti i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme ndërmerr vendimet 

në lidhje me madhësinë e zhvlerësimit ose zvogëlimit të aksioneve ose instrumenteve të 

tjera të pronësisë si dhe madhësinë e humbjeve që do të njihen në momentin e ndërhyrjes së 

jashtëzakonshme. Vlerësimi përfshin dhe përcaktimin e vlerës së kapitalit që rezulton pas 

konvertimit për aksionet e reja të transferuara ose të emetuara, që i takojnë zotëruesve të 

instrumenteve të konvertuara. Në bazë të nenit 24, pika 7 të ligjit nr. 133/2016, Autoriteti i 

Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme sigurohet se vlerësimi përfshin dhe një vlerësim për 

përfitimet e mundshme të secilës kategori të aksionarëve dhe kreditorëve, në rast se do të 

zbatohej likuidimi i detyruar.  

 

3. Në zbatim të nenit 57 të ligjit nr.133/2016, pas vendosjes së bankës në ndërhyrje të 

jashtëzakonshme ose ushtrimit të kompetencave të ndërhyrjes së jashtëzakonshme, 

Autoriteti i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme siguron kryerjen e vlerësimit për të përcaktuar 

nëse aksionarët dhe kreditorët e bankës do të ishin në një pozitë më të favorshme në rast se 

do të kishte filluar procedura e likuidimit të detyruar në vend të procedurës së ndërhyrjes së 

jashtëzakonshme. 

 

 

Neni 8 

Përmbushja e parimit 1 për mbrojtjen e aksionarëve dhe kreditorëve 

 

1. Kur Autoriteti i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme zbaton instrumentin e rikapitalizimit nga 

brenda, përcakton raporte konvertimi të tilla që për çdo aksionar ose kreditor, vlera e pritur 

e kapitalit dhe pretendimeve të tij pas zbatimit të ndërhyrjes së jashtëzakonshme, e 

përcaktuar sipas vlerësimit të kryer në përputhje me nenin nenit 24, pika 5, shkronja “b” 

deri në “e” të ligjit nr. 133/2016, është e barabartë ose më e madhe se vlera e pritur që do 

të ishte realizuar nëse banka do të ishte likuiduar sipas procedurave të likuidimit të detyruar, 

sipas vlerësimit të kryer në përputhje me nenin 24, pika 7 të ligjit nr. 133/2016. 

 

2. Në rastet kur, në përputhje me nenin 45 të ligjit 133/2016, Autoriteti i Ndërhyrjes së 

Jashtëzakonshme ushtron kompetencën e zhvlerësimit ose konvertimit në mënyrë të 

pavarur nga zbatimi i ndonjë instrumenti të ndërhyrjes së jashtëzakonshme dhe përcakton 

raporte të ndryshme konvertimi, raportet duhet të jenë të tilla që për secilin aksionar ose 

kreditor, vlera e pritshme e trajtimit aktual (siç përcaktohet nga vlera totale e  pretendimeve 

të tij për kapital dhe borxh, pas ushtrimit të kompetencës së zhvlerësimit dhe konvertimit,  

e përcaktuar sipas vlerësimit të kryer në përputhje me nenin nenit 24, pika 5, shkronja “b” 



deri në “e” të ligjit nr. 133/2016), është e barabartë ose më e madhe se vlera e pritshme që 

do të kishte realizuar nëse banka do t’i nënshtrohej likuidimit të detyruar, sipas vlerësimit 

të kryer në përputhje me nenin 24, pika 7 të ligjit nr. 133/2016. 

 

3. Në rast se pretendimet e kreditorit janë zhvlerësuar plotësisht, ato nuk kanë më asnjë vlerë. 

Në rast se detyrimi apo instrumenti është konvertuar në kapital, pretendimi në formën e 

kapitalit mund të ketë vlerë më të lartë, më të ulët ose të njëjtë me pretendimin fillestar që 

është konvertuar. Vlera e këtij pretendimi në formën e kapitalit është pjesë e vlerësimit të 

trajtimit aktual që ka marrë kreditori. 

 

4. Në rast se vlera totale e pritshme e kapitalit që ka marrë kreditori i prekur, pas ushtrimit të 

kompetencave të zhvlerësimit dhe konvertimit, është më e madhe se vlera totale e 

pretendimeve të borxhit që është zhvlerësuar ose konvertuar në kapital, parimi 1 i 

përcaktuar në nenin 6 në këtë rregullore, konsiderohet i përmbushur pa zbatimin e raporteve 

të ndryshme të konvertimit. 

 

5. Në rast se vlera totale e pritshme e kapitalit që ka marrë kreditori i prekur, pas ushtrimit të 

kompetencave të zhvlerësimit dhe konvertimit, është më e vogël se vlera totale e 

pretendimeve të borxhit që është zhvlerësuar ose konvertuar në kapital, atëherë mund të 

jetë e nevojshme zbatimi i raporteve të ndryshme të konvertimit. 

 

6. Në rast se zbatimi i raporteve të ndryshme të konvertimit është i nevojshëm për të 

parandaluar që kreditorët të trajtohen më keq sesa në likuidim të detyruar ose për të 

përmbushur objektivat e tjerë të ndërhyrjes së jashtëzakonshme, raportet e konvertimit 

përcaktohen në mënyrë të tillë që kreditorët e preferuar (senior) të mos trajtohen më keq se 

në likuidimin e detyruar. Autoriteti i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme nuk vendos raporte të 

ndryshme konvertimi të cilat i transferojnë më shumë vlerë kreditorëve të preferuar (senior) 

se sa është e nevojshme për të përmbushur parimin 2 të përcaktuar në nenin 6 në këtë 

rregullore, për të parandaluar që kreditorët e preferuar të jenë më keq se në likuidimin e 

detyruar ose për të mbrojtur objektivat e tjerë të ndërhyrjes së jashtëzakonshme.  

 

7. Për çdo kreditor pretendimi i të cilit është konvertuar plotësisht në kapital, vlera e pritshme 

e kapitalit duhet të jetë të paktën sa vlera që do të kishte marrë në likuidim të detyruar.  

 

8. Për çdo kreditor pretendimi i të cilit është konvertuar vetëm pjesërisht në kapital, vlera e 

pritshme e kapitalit duhet të jetë të paktën sa vlera që do të kishte marrë në likuidim të 

detyruar, duke i zbritur vlerën e pritshme të pretendimit të mbetur të borxhit të tyre.  

 

Neni 9 

Përmbushja e parimit 2 për trajtimin e aksionarëve dhe kreditorëve sipas radhës së 

shlyerjes së detyrimeve  

 

1. Autoriteti i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme vendos raporte konvertimi që sigurojnë, për aq 

sa është e mundur në mënyrë të arsyeshme, që kreditorët të mbartin humbjet në përputhje 

me radhën e shlyerjes së detyrimeve.  



 

2. Në rast se një klasë e caktuar e kreditorëve pritet të pësojë humbje - domethënë, nëse pas 

ushtrimit të kompetencave të ndërhyrjes së jashtëzakonshme, vlera e mbetur e pretendimeve 

mbi detyrimet dhe kapitalin sipas vlerësimit të kryer në përputhje me nenin 24, pika 5, 

shkronja “b” deri në “e” të ligjit nr. 133/2016, është më e vogël se vlera e pretendimeve të 

asaj klase para ushtrimit të këtyre kompetencave, Autoriteti i Ndërhyrjes së 

Jashtëzakonshme vendos raporte konvertimi të barabartë ose afër zeros, për të gjitha 

kategoritë e tjera të detyrimeve dhe instrumenteve që janë më poshtë në hierarki (junior). 

 

Neni 10 

Dispozita të fundit 

 

Autoriteti i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme zbaton raporte të ndryshme të konvertimit vetëm 

aty ku është e nevojshme për të përmbushur parimet e mësipërme. Në rast se ka shqetësime 

serioze në lidhje me mbrojtjen e kreditorëve dhe kur Autoriteti i Ndërhyrjes së 

Jashtëzakonshme vlerëson se zbatimi i raporteve të njëjta të konvertimit përmbush parimet e 

përcaktuara në nenin 22 të ligjit nr.133/2016 si dhe objektivat e ndërhyrjes së jashtëzakonshme, 

atëherë nuk është e nevojshme zbatimi i raporteve të ndryshme të konvertimit.   

 

 

 

 


