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Kodi për menaxhim korporativ të shoqërive të listuara aksionare në Bursën e 

Maqedonisë është  projekt i përbashkët i Bursës së Maqedonisë dhe Komisionit 

të letrave me vlerë, me mbështetje të madhe të Bankës Evropiane për rindërtim 

dhe zhvillim dhe konsulentëve të shkëlqyeshëm të huaj dhe të vendit të cilët 

përmes saj ishin të angazhuar.   
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Të nderuar, 

Me kënaqësi të madhe Ju prezantojmë Kodin e ri për menaxhim 

korporativ të shoqërive të listuara aksionare në Bursën e 

Maqedonisë. Me realizimin e këtij projekti të rëndësishëm jo 

vetëm që zëvendësohet kodi ekzistues në fuqi i sjellur që prej 

shumë viteve, por edhe përmes ndryshimeve të kryera të 

Rregullave të listimit të Bursës, ridefinohet dhe rritet përfshirja e 

shoqërive të listuara të cilave i njëjti u referohet. Kodi i ri i 

pasqyron praktikat më të mira ndërkombëtare të menaxhimit 

korporativ dhe për shoqëritë e listuara do të paraqesin një 

udhërrëfyes për ndërtimin e reputacionit të mirë korporativ dhe 

zhvillimin e qëndrueshëm në afat të gjatë.    

 Kodi, edhe pse formalisht është një dokument të cilin e sjell 

Bursa, është një spirancë strategjike për tërë tregun tonë të 

letrave me vlerë. Nga këtu, sjellja e tij ishte një projekt i 

përbashkët i Bursës së Maqedonisë dhe Komisionit të letrave me 

vlerë, me mbështetje të madhe të Bankës Evropiane për rindërtim 

dhe zhvillim dhe konsulentët e shkëlqyeshëm të huaj dhe të vendit 

të cilët përmes saj ishin të angazhuar. Njëherit, Kodi ishte lëndë e 

një debati gjithëpërfshirës publik që solli diskutim konstruktiv me 

shoqëritë e listuara për propozimet dhe sugjerimet e 

qëndrueshme të të cilave jemi jashtëzakonisht faleminderues.     

Zbatimi i parimeve të menaxhimit të mirë korporativ është një hap 

domethënës përpara për çdo kompani të listuar, përtej nga 

zbatimi i zakonshëm i rregullativës ligjore dhe rregullave të Bursës, 

veçanërisht nëse e kemi parasysh gjenezën e listimit në bursë në 

tregun e Maqedonisë të letrave me vlerë. Andaj, Bursa çdoherë e 

thekson nevojshmërinë e promovimit të vazhdueshëm të 

konceptit të menaxhimit të mirë korporativ para kompanive të 

listuara dhe potencon përfitimin e pamohueshëm që shoqëritë do 

të kishin nga transparenca më e madhe në punën e tyre, nga 

balancimi i drejtë në marrëdhëniet dhe pozitat e organeve të 

administrimit dhe mbikëqyrjes, përmes tejkalimit të asimetrisë 

informatike midis pronarit dominues në kompaninë dhe 

aksionarët dhe investitorët tjerë, deri te vendosja e mekanizmave 

për identifikim dhe menaxhim me rreziqet dhe kujdesin për 

mjedisin jetësor dhe çështjet me interes shoqëror. Sjellja e këtij 

Kodi dhe zbatimi i tij i ardhshëm nga ana e shoqërive të listuara 

aksionare është në drejtim të përmbushjes së këtyre qëllimeve të 

rëndësishme. Edhe ky udhëtim i ri nuk do të jetë i lehtë dhe i 

shpejtë, mirëpo të gjitha kthesat sfiduese duhet t’i kalojmë së 

bashku!    

Shpresojmë se sjellja e Kodit do të ndeshet me një reagim pozitiv 

nga edhe nga ana e emetuesve dhe investitorëve. Dëshirojmë që 

shoqëritë e listuara t’i identifikojnë vlerat e drejta, sjelljet, 

përvojat profesionale dhe dituritë që do të kontribuojnë për një 

prirje më të mirë dhe më të suksesshme të biznesit të tyre dhe 

njëkohësisht ndërtimin e marrëdhënieve të besimit dhe kujdesit 

për interesat e aksionarëve, palët e interesit dhe komunitetin më 

të gjerë. Investitorët do të dallojnë menaxhimin e mirë korporativ, 

kurse përfitimet nga kjo do të jenë të mirëseardhura për tregun 

tonë të letrave me vlerë dhe për shoqërinë në tërësi. 
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Të nderuar, 

 
Me Kodin për menaxhim korporativ, Komisioni i letrave me 
vlerë dhe Bursa e Maqedonisë, me mbështetje të EBRD-së 
demonstruam përkushtim të palëkundur për avancimin e 
menaxhimit të mirë korporativ dhe për përforcimin e 
besimit të publikut në institucionet dhe faktorët e tregut të 
kapitalit. Besimi është esenca e tregut dhe kjo ndoshta në 
mënyrën më të saktë pasqyrohet me thënien – “besimi 
mbërrin në këmbë, por largohet në kalë”.     

 
Shikuar nga prizma e tregut, Kodi për menaxhim korporativ 
është një mekanizëm për zhvillimin e tij të mëtejmë përmes 
promovimit të parimeve të transparencës korporative dhe 
ngritjes së nivelit të mbrojtjes së aksionarëve nëpërmjet 
sistemeve më fleksibile për menaxhim efikas me kompanitë. 

 
Vendosëm sistem për zbatimin e një kombinimi të balansuar 

të ligjit dhe kodit, në mënyrë që i përfshim të gjitha çështjet 

e rëndësishme të menaxhimit korporativ. Ky balans i 

normave të “buta” të cilat i plotësojnë normat ligjore 

siguron baraspeshë midis nxitjes së rritjes dhe sigurimit të 

nivelit përkatës të mbrojtjes së investitorëve.    

Parimet dhe principet të cilat gravitojnë në Kodin, shumë 

shpejtë do të pranohen si norma dhe standarde, të 

detyrueshme në mënyrë natyrore për kompanitë e listuara, 

në atë masë që nuk duhet të jenë të mbisunduara me masat 

represive të parapara me ligj, por do të sundojnë si 

ndryshime rregullatore të cilat e krijojnë praktikën më të 

mirë e cila  është në funksion të rritjes dhe zhvillimit të 

kompanive.   
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HYRJA 

Qëllimi i Kodit 
 
Qëllimi i Kodit është të promovojë menaxhimin efikas dhe efektiv dhe llogaridhënien e shoqërive të 
listuara. 
 
Kodi i referohet Shoqërive, aksionet e të cilëve janë të listuara në Tregun Zyrtar të Bursës së 
Maqedonisë SHA Shkup, të cilat i plotësojnë kushtet e përcaktuara në nenin 42-a të Rregullave të 
Listimit të Bursës. Këto Shoqëri duhet të raportojnë çdo vit nëse respektojnë parimet dhe praktikat 
më të mira të përshkruara në këtë Kod. Kushtet që kompanitë e listuara duhet të plotësojnë në 
mënyrë që të detyrohen të raportojnë për zbatimin e Kodit, lidhen me kapitalizimin e tyre të tregut, 
numrin e aksionarëve, përqindjen e shpërndarjes publike të aksioneve të kompanisë dhe likuiditetin 
e aksioneve të shoqërisë në treg. 
 
Shoqëritë e listuara që nuk i plotësojnë kërkesat e përcaktuara në Nenin 42-a të Rregullave të 
Listimit, mund të vendosin në baza vullnetare për të zbatuar Kodin në mënyrën e parashikuar në 
Rregullat e Listimit të Bursës. 
 
Kodi pasqyron ndryshimet në legjislacionin e brendshëm dhe zhvillimin e praktikave më të mira 
ndërkombëtare të menaxhimit korporativ, që kanë ndodhur që nga miratimi i Kodit aktual të 
Shoqërive Aksionare të listuara në Bursë, në vitin 2006. Me Kodin, përcaktohen standardet për 
menaxhimin korporativ, që janë të përshtatshme për madhësinë dhe strukturën e tregut të letrave 
me vlerë në Maqedoninë e Veriut. 
 
Ashtu si Kodet në vendet e tjera evropiane, ashtu edhe ky Kod zbatohet sipas parimit "apliko ose 
shpjego pse nuk ke aplikuar". Kjo qasje nënkupton që zbatimi i të gjitha dispozitave të përshkruara 
në Kod nuk është i detyrueshëm për shoqëritë e listuara. Shoqëritë mund të mos zbatojnë një 
dispozitë të Kodit, në rastet kur ka arsye të justifikueshme për të, për shembull, nëse një dispozitë e 
tillë nuk i përshtatet madhësisë ose nevojave të Shoqërisë. Sidoqoftë, në raste të tilla, Shoqëritë janë 
të detyruara të shpjegojnë pse dispozita specifike nuk mund të zbatohej. 
 
Qasja "apliko ose shpjego pse nuk ke aplikuar", i lejon fleksibilitet shoqërive në vendosjen, se cilat 
dispozita të Kodit do të zbatohen, në mënyrë që të sigurohet efikasitet dhe efektivitet në menaxhim 
dhe koha e duhur për të ndryshuar praktikat ekzistuese të punës së Shoqërisë. 
 
Përfitimet nga zbatimi i Kodit 
  
Qëllimi i menaxhimit efikas dhe efektiv është të rrisë perspektivat e Shoqërisë për suksesin e saj në 
planin afatgjatë, si dhe të përmirësojë funksionimin e Shoqërisë në shumë mënyra. 
 
Sigurimi i njohurive, përvojës dhe objektivitetit të nevojshëm për anëtarët e Bordit Mbikëqyrës dhe 
Drejtues për të kryer funksionet e tyre, kontribuon në përmirësimin e mënyrës se si shoqëria zhvillon 
strategjinë e saj dhe mënyrën e monitorimit të punës së saj. 
 
Sistemet e forta të kontrollit mund të ndihmojnë shoqërinë të shmangë rreziqet e panevojshme dhe 
të rrisë besueshmërinë e informacionit të përdorur nga organet e saj drejtuese dhe aksionarët, kur 
marrin vendime. 
 
Nëse Shoqëria shpall në mënyrë transparente politikat dhe performancat e saj, nëse këmbëngul në 
sjelljen etike në të gjitha nivelet në Shoqëri dhe nëse merr parasysh ndikimin e aktiviteteve të saj në 
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mjedis dhe komunitetin më të gjerë, atëherë përmirësohen dhe shanset për të fituar besimin e të 
gjitha palëve të interesuara, pa të cilat suksesi i biznesit është më i vështirë për t’u arritur. 
 
Standardet më të larta të menaxhimit korporativ, janë të dobishme jo vetëm për vetë shoqëritë 
aksionare, por edhe për ekonominë maqedonase në tërësi, pasi krijon vende pune dhe rrit besimin e 
investitorëve vendas dhe të huaj për të investuar në tregun maqedonas të letrave me vlerë. 
 
Për shkak të këtyre arsyeve, Bursa inkurajon të gjitha Shoqëritë e listuara, në parimet dhe praktikat e 
përshkruara në Kod, që të shohin si mundësi për të përmirësuar performancën e tyre në afat të gjatë 
dhe për t'u treguar investitorëve dhe të gjithë aktorëve të tjerë, se janë ato Shoqëri, të cilave mund 
t’u jepet besim. 
 

 
Struktura e Kodit 
 
Ky Kod është i ndarë në shtatë pjesë, secila trajton një aspekt të ndryshëm të strukturës, sistemeve 
dhe proceseve të menaxhimit korporativ. Këto pjesë përfshijnë: Të drejtat e aksionarëve dhe 
marrëdhëniet me aksionarët; Bordin Mbikëqyrës; Bordin Drejtues; Konfliktin e interesit; Rrezikun 
dhe kontrollin; Palët e interesuara, Qëndrueshmërinë dhe Çështjet Sociale dhe Transparencën dhe 
Zbulimin. 
 
Këto pjesë ndahen më tej në Qëllime, Parime dhe Dispozita. 
 

 Qëllimi përshkruan pse çështjet e mbuluara në pjesë janë të rëndësishme për menaxhim efektiv. 
Ato përfshihen vetëm për t'i dhënë kontekst Parimeve dhe Dispozitave dhe Shoqëritë nuk kanë 
asnjë detyrim të veprojnë ose raportojnë mbi to. 

 Parimet përshkruajnë qëllimet që Shoqëritë duhet të përpiqen t’i arrijnë. Shoqëritë duhet të 
sigurojnë që struktura, sistemet dhe proceset e tyre të menaxhimit t'u mundësojnë atyre të 
përmbushin këto qëllime. 

 Dispozitat përcaktojnë praktika që, nëse ndiqen, u mundësojnë kompanive të përmbushin 
qëllimet e përcaktuara në Parime. Shoqëritë ose duhet të respektojnë dispozitën e Kodit ose 
duhet të shpjegojnë pse nuk i respektojnë. 

 
Përveç kësaj, disa pjesë të Kodit të ri përmbajnë të ashtuquajturin Rekomandime. Ato identifikojnë 

praktika të mira shtesë, që shoqëritë inkurajohen t’i miratojnë në bazë vullnetare. Shoqëritë nuk 

janë të detyruara të raportojnë nëse kanë vepruar sipas rekomandimeve, apo jo. 

 
Si funksionon qasja ‘apliko ose shpjego përse nuk ke aplikuar’ 
 
Kodi i Bursës zbatohet sipas qasjes "apliko ose shpjego përse nuk ke aplikuar". 
 
Edhe pse konsiderohet se praktikat e parashikuara në Kodin e ri do të jenë të përshtatshme për 

shumicën e Shoqërive të listuara, megjithatë, mund të ketë rrethana për shkak të të cilave do të ketë 

raste, kur ndonjë praktikë do të jetë e papërshtatshme për zbatim, sipas vlerësimit të ndonjë 

Shoqërie. Gjithashtu, për pritje është që edhe kur shoqëritë vendosin të miratojnë praktika të reja të 

përcaktuara dhe/ose të rekomanduara në Kodin e ri, atyre do t'u duhet kohë e caktuar për ta bërë 

këtë, veçanërisht atje ku do të jenë të nevojshme ndryshime në organet drejtuese ose ku do të ketë 

implikime financiare ose të tjera për Shoqëritë. Në rrethana të tilla, Shoqëritë mund të zgjedhin 

përkohësisht ose përgjithmonë të mos i zbatojnë ato praktika. 
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Nëse një Shoqëri vendos të mos zbatojë ndonjë dispozitë të Kodit do të ketë nevojë: 

 të shpjegojë përse nuk e  zbaton atë, duke treguar arsyet dhe rrethanat specifike për të; 

 të përshkruajë veprimet e ndërmarra në vend që të zbatojë dispozitën e Kodit për t’u siguruar që 
e ka arritur qëllimin e përcaktuar në parimin përkatës të Kodit; dhe 

 nëse shoqëria ka për qëllim të zbatojë dispozitën e Kodit në të ardhmen, të tregojë kur pret të 
fillojë zbatimi i një dispozite të tillë.   

 
Njoftim për zbatimin e Kodit  
 
Shoqëritë që plotësojnë kushtet e Rregullave të Listimit të Bursës për zbatimin e Kodit, duhet të 
paraqesin një Deklaratë për zbatimin e Kodit në kuadër të Raportit Vjetor të kompanisë, përmbajtja 
e së cilës është e përshkruar në Rregullat e Listimit. 
 
Në të njëjtën kohë, është e nevojshme që Shoqëritë të plotësojnë pyetësorët në Shtojcën C të këtij 
Kodi, njëra prej të cilave përmban të gjitha dispozitat, për aplikimin e të cilave duhet të raportohet 
sipas qasjes "zbato ose shpjego përse nuk ke aplikuar", dhe tjetra përmban informacionet se cilat 
Shoqëri duhet t'i publikojnë në përputhje me këtë Kod. Pyetësorët duhet të publikohen nga 
Shoqëritë në faqen e tyre të internetit dhe përmes aplikacionit SEI-Net në Bursë, brenda afateve të 
Rregullave të Listimit, të parashikuara për publikimin e Raportit Vjetor mbi funksionimin e Shoqërisë. 
 
Bordi Drejtues ka për detyrë të mbikëqyrë plotësimin e pyetësorëve dhe të japë një shpjegim të 
qartë të arsyeve në rast të moszbatimit të disave prej dispozitave të Kodit. 
 
Lidhja me ligjin dhe Rregullat e Listimit të Bursës së Maqedonisë të Letrave me Vlerë 
 
Disa dispozita të Kodit përputhen me dispozitat ligjore të detyrueshme (në veçanti, disa pjesë të 
Ligjit për Shoqëritë Tregtare) dhe/ose Rregullat e Listimit të Bursës. Në shumicën e këtyre rasteve, 
dispozitat e Kodit ose janë më të detajuara ose vendosin standarde më të larta se kërkesat përkatëse 
të detyrueshme. Prandaj, përputhshmëria me Ligjin ose Rregullat e Listimit, edhe pse e nevojshme, 
në vetvete nuk mund të jetë e mjaftueshme për të arritur përputhshmërinë me dispozitat e Kodit. 
Gjithashtu, aplikimi i Kodit nuk i liron shoqëritë nga detyrimi për respektim të Ligjit ose Rregullave të 
Listimit. 
 
Si duhet të zbatohet Kodi në shoqëri të cilat kanë sistem me një nivel menaxhimi 
 
Kodi është i shkruar, domethënë përdoret terminologjia që i referohet shoqërive të cilat kanë sistem 
me dy nivele menaxhimi (p.sh. shoqëri që kanë Bord Mbikëqyrës dhe Bord Drejtues). Shtojca (B) e 
këtij Kodi shpjegon se si kompanitë, të cilat kanë sistem me një nivel menaxhimi (p.sh. shoqëritë që 
kanë Bordin e Drejtorëve) duhet të zbatojnë dispozitat e Kodit, të cilat zëvendësojnë dispozitat 
përkatëse në lidhje me shoqëritë, të cilat kanë sistem me dy nivele menaxhimi. Shtojca gjithashtu 
përmban udhëzime se si shoqëritë, të cilat kanë sistem me një nivel menaxhimi, duhet të 
interpretojnë dispozitat e tjera të Kodit. 
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PJESA E PARË : TË DREJTAT E AKSIONARËVE DHE MARRËDHËNIET ME 
AKSIONARËT  

Qëllimi 

Anëtarët e Bordit Mbikëqyrës dhe Bordit Drejtues kanë detyrë ligjore të veprojnë në interesin më të 
mirë të Shoqërisë dhe të gjithë aksionarëve. Prandaj, është e rëndësishme të sigurohet respektimi i 
të drejtave të të gjithë aksionarëve, pavarësisht nga numri i aksioneve të tyre në Shoqëri, t’u jepet 
mundësi të gjithë aksionarëve për të shprehur pikëpamjet e tyre dhe të votojnë në Kuvendin e 
Aksionarëve dhe mundësinë për t'u përfshirë në diskutim me Shoqërinë . 

Parimet, Dispozitat dhe Rekomandimet  

 
Shoqëria i njeh dhe i respekton të gjitha të drejtat e aksionarëve, të garantuara ligjërisht dhe 
krijon mekanizma efektiv për mbrojtjen e të drejtave të aksionarëve në aktet e saja të brendshme. 
Të gjithë aksionarët që kanë aksione të së njëjtës gjini dhe klasë, në kushte të barabarta, kanë 
trajtim të njëjtë.  
 

1.1 Shoqëria, në faqen e saj të internetit ka një seksion të veçantë ku janë të disponueshme 

informacionet që përshkruajnë të drejtat që përmbahen në secilën klasë të aksioneve dhe 

ku publikohen Statuti i Shoqërisë dhe akte të tjera të brendshme, që rregullojnë të drejtat 

e aksionarëve. 

1.2 Nëse Shoqëria ka lëshuar aksione, që nuk japin të drejtë vote ose aksione me të drejta të 

kufizuara votimi, Shoqëria do të publikojë menjëherë në faqen e saj të internetit të gjithë 

informacionin përkatës mbi përmbajtjen e të gjitha të drejtave të dhëna nga aksione të 

tilla. 

1.3 Shoqëria, në Statutin e saj ose në akte të tjera të brendshme, përshkruan procedurën dhe 

mënyrën e ushtrimit të së drejtës së inspektimit në aktet dhe dokumentet e tjera të 

Shoqërisë nga secili aksionar në përputhje me ligjin. Në rast se Shoqëria kufizon të drejtën 

për të inspektuar aktet dhe dokumentet, për të ruajtur konfidencialitetin e punës së saj 

ose interesave të biznesit, për të njëjtën do t’i shpjegohet aksionarit që ka kërkuar 

inspektim.  

Kuvendi i Aksionarëve 
 
Çdo aksionar ka të drejtë të marrë pjesë dhe të votojë në Kuvendin e Aksionarëve, personalisht 
ose përmes një përfaqësuesi. Shoqëria nuk do të vendosë kërkesa dhe kushte shtesë për 
pjesëmarrje dhe votim në Kuvendin e Aksionarëve, përveç atyre të parashikuara me ligj. 
 

1.4 Shoqëria, në faqen e saj të internetit, publikon informacionin e nevojshëm në lidhje me 

datën, vendin dhe axhendën e Kuvendin e Përgjithshëm të Aksionarëve, si dhe të gjitha 

materialet e tjera që lidhen me Kuvendin e Përgjithshëm të Aksionarëve, në përputhje me 

ligjin dhe Rregullat e Listimit.  

1.5 Çdo vendim që do të miratohet nga aksionarët duhet të përmbajë një shpjegim të arsyeve, 

për të cilat Shoqëria propozoi vendimin. 

1.6 Shoqëria mban Kuvend të Aksionarëve në një kohë dhe vend që lejon kostot dhe 

vështirësitë të jenë minimale, ndaj të cilave aksionarët e saj do të ekspozoheshin për të 

qenë në gjendje të marrin pjesë.  
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1.7 Shoqëria shpalos nëse aksionarët kanë mundësi të marrin pjesë dhe të votojnë në 

Kuvendin me mjete elektronike ose me korrespondencë, dhe jo personalisht, dhe njofton 

detajet rreth një pjesëmarrjeje dhe votimi të tillë.  

1.8 Shoqëria u ofron aksionarëve mundësinë të votojnë përmes një përfaqësuesi. Shoqëria 

publikon procedurën e votimit  përmes përfaqësuesit në faqen e saj të internetit, duke 

përfshirë formën e prokurës dhe informacionin mbi prokurën e dhënë, si në formë të 

shkruar, ashtu edhe në atë elektronike, adresën në të cilën duhet të dërgohet prokura dhe 

afatin e fundit për dorëzimin e prokurës, avokatit dhe informacion në lidhje me prokurën e 

dhënë. Shoqëria nuk do të vendosë asnjë kërkesë dhe kusht për dhënien e një prokure dhe 

votimi përmes një përfaqësuesi, përveç atyre të përcaktuara me ligj. 

1.9 Shoqëria, në aktet e saj të brendshme, rregullon mënyrën e propozimit të pikave të rendit 

të ditës, parashtrimin e pyetjeve dhe propozimin e vendimeve nga aksionarët, në 

përputhje me dispozitat ligjore. Shoqëria i publikon këto akte në faqen e saj të internetit. 

1.10 Shoqëria lejon aksionarët të bëjnë pyetje për secilën pikë në rendin e ditës para Kuvendit 

të Aksionarëve, dhe, nëse është e mundur, këtyre pyetjeve duhet t'u jepet përgjigje në 

mbledhjen e Kuvendit të Aksionarëve. 

1.11 Gjatë Kuvendit të Aksionarëve, Shoqëria u jep kohë të mjaftueshme aksionarëve për të 

parashtruar pyetje. Shoqëria siguron praninë e anëtarëve të Bordit Mbikëqyrës dhe 

Drejtues, përfshirë Kryetarët e të dy Bordeve, si dhe auditin e jashtëm të autorizuar për 

t'iu përgjigjur pyetjeve të parashtruara nga aksionarët. 

1.12 Vendimet e marra dhe përgjigjet e pyetjeve të parashtruara gjatë ose para Kuvendit të 

Aksionarëve, publikohen në faqen e internetit të Shoqërisë dhe duhet të jenë të 

disponueshme në të, për një periudhë prej të paktën pesë vitesh.  

 

Rekomandimi 

 

Nëse Shoqëria ka aksionarë që janë të huaj, ajo duhet të konsiderojë mundësinë e dhënies 

së të gjithë informacionit në lidhje me Kuvendin e Aksionarëve në gjuhën angleze. Nëse e 

gjykon të përshtatshme, Shoqëria mund të japë informacion në lidhje me Kuvendin e 

Aksionarëve dhe në një gjuhë tjetër.  

 

Shoqëria duhet të marrë në konsideratë publikimin e procesverbalit të plotë të Kuvendit të 

Aksionarëve në faqen e saj të internetit, në mënyrë që përmbajtja e së njëjtës të ndahet me 

aksionarët që nuk ishin të pranishëm në mbledhjen e Kuvendit të Aksionarëve.  

Komunikimi me Aksionarët  
 
Bordi Mbikëqyrës dhe Bordi Drejtues duhet të sigurojnë që të gjithë aksionarët dhe investitorët e 
mundshëm të kenë mundësinë të kontaktojnë me Shoqërinë gjatë gjithë vitit, dhe jo vetëm në 
Kuvendin e Aksionarëve. 
 

1.13 Shoqëria përdor mjete komunikimi si uebfaqe, postë elektronike , tele-konferencë dhe 

video- konferencë, si mënyra për të komunikuar më lehtë me aksionarët e saj. 

1.14 Përveç Kuvendit të Aksionarëve, Shoqëria do të organizojë evente të tjera për të informuar 

investitorët aktual dhe potencial për operacionet e saj, veçanërisht kur ka nevojë për 

shpjegime shtesë të rezultateve të Shoqërisë, të publikuara në raportet gjashtëmujore dhe 

vjetore të Shoqërisë. 

1.15 Shoqëria emëron një person përgjegjës për të dhënë përgjigje në kohë dhe të përshtatshme 

për pyetjet ose për t'u dhënë informacion aksionarëve dhe investitorëve. Shoqëria 

parashikon një procedurë të përshtatshme për t'i bërë këto pyetje Bordit Mbikëqyrës dhe 
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Drejtues, në situatat kur është e përshtatshme. Informacioni në lidhje me këtë person, 

adresa e tij elektronike ( e-mail) dhe numri i telefonit, publikohen në faqen e internetit të 

Shoqërisë. 
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PJESA E DYTË: BORDI MBIKËQYRËS 

Qëllimi  

Përveç emërimit dhe mbikëqyrjes së punës së Bordit Drejtues, Bordi Mbikëqyrës mund të jetë një 
burim udhëzimi dhe këshille. Anëtarët e Bordit Mbikëqyrës shpesh mund të kenë njohuri dhe 
përvojë specifike dhe me ekspertizën dhe paanësinë e tyre në diskutime, mund të kontribuojnë në 
drejtimin strategjik të Shoqërisë. Në këtë mënyrë, mund të sigurohet që të dy Bordet përmbushin 
detyrën e tyre për të vepruar në interesin më të mirë të Shoqërisë. 
 
Në këtë drejtim, Bordi Mbikëqyrës duhet t'i japë mbështetje të plotë Bordit Drejtues, pa ndërhyrë në 
qeverisjen operative të Shoqërisë në baza ditore. 
 
Për të kryer këtë rol, është e rëndësishme që Bordi Mbikëqyrës të ketë njohuritë, aftësitë, përvojën 
dhe mbështetjen e nevojshme dhe është e nevojshme që disa nga anëtarët të jenë të pavarur nga 
menaxhmenti dhe aksionarët kryesorë të Shoqërisë. 

Parimet, Dispozitat dhe Rekomandimet 

Detyrat e Bordit Mbikëqyrës dhe marrëdhëniet me Bordin Drejtues  
 
Bordi Mbikëqyrës duhet të sigurojë mbikëqyrje të udhëheqjes strategjike të Shoqërisë gjatë gjithë 
vitit afarist dhe të mbikëqyrë menaxhimin e Shoqërisë. Bordi Mbikëqyrës vepron në interes të 
Shoqërisë, por gjithashtu merr parasysh interesat e të gjithë aksionarëve dhe palëve të tjera të 
interesuara. 
 
Bordi Mbikëqyrës duhet të ketë komunikim dhe bashkëpunim të vazhdueshëm me Bordin 
Drejtues në interesin më të mirë të Shoqërisë dhe në përputhje me legjislacionin dhe aktet e 
brendshme të Shoqërisë. 
 
 

2.1 Aktet e brendshme të Shoqërisë duhet të përcaktojnë qartë kompetencat dhe 
përgjegjësitë e Bordit Mbikëqyrës dhe Drejtues, në përputhje me kërkesat ligjore dhe 
strukturën, sistemet dhe proceset e menaxhimit në bazë të të cilave bashkëpunojnë të dy 
Bordet. Aktet e brendshme do të jenë të disponueshme në faqen e internetit të Shoqërisë. 

2.2 Statuti dhe aktet e brendshme të Shoqërisë, përcaktojnë se cilat vendime të Bordit 
Drejtues do të kërkojnë miratim paraprak nga Bordi Mbikëqyrës dhe për cilat vendime 
Bordi Drejtues duhet të konsultohet me Bordin Mbikëqyrës. Për vendimet e rëndësishme 
në lidhje me strategjinë ose shpenzimet e Shoqërisë, si dhe vendimet që mund të rrisin 
ekspozimin e Shoqërisë ndaj rrezikut ose të ndikojnë ndjeshëm tek aksionarët ose palët e 
interesuara, do të nevojitet miratim paraprak nga Bordi Mbikëqyrës. 

2.3 Bordi Mbikëqyrës fton anëtarët e Bordit Drejtues të marrin pjesë në mbledhjet e Bordit 
Mbikëqyrës, përveç rasteve kur prania e tyre mund të ndikojë në aftësinë e Bordit 
Mbikëqyrës për të marrë vendime në mënyrë të pavarur. Anëtarët e Bordit Drejtues nuk 
do të jenë të pranishëm kur Bordi Mbikëqyrës diskuton punën dhe shpërblimin e tyre. 
 
Rekomandime 
 
Përveç detyrave specifike të përcaktuara me ligj dhe dispozita të tjera të këtij Kodi, 
përgjegjësitë e Bordit Mbikëqyrës zakonisht duhet të përfshijnë: miratimin e strategjisë, 
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planin e biznesit dhe buxhetin; miratimin dhe mbikëqyrjen e zbatimit të politikave 
kryesore të Shoqërisë; dhe monitorimin dhe vlerësimin e punës së Bordit Drejtues. 

Puna e Bordit Mbikëqyrës  
 

 

Bordi Mbikëqyrës vepron me kujdesin dhe ndërgjegjen e duhur. Anëtarët e Bordit Mbikëqyrës 
duhet të kushtojnë kohë të mjaftueshme, për të kryer funksionin e tyre, në mënyrë që të jenë në 
gjendje të përmbushin detyrat e tyre në Shoqëri.  
 

2.4 Bordi Mbikëqyrës do të miratojë Rregulloren e Punës, e cila do të rregullojë të paktën sa 
vijon: 

a) mënyrën e thirrjes së mbledhjeve të Bordit Mbikëqyrës dhe dorëzimit të 
materialeve për anëtarët e tij; 

b) mënyrën e votimit dhe marrjes së vendimeve; 
c) orarin e mbledhjeve të Bordit Mbikëqyrës; 
d) rolin dhe kompetencat e Kryetarit të Bordit Mbikëqyrës, Komiteteve të Bordit 

Mbikëqyrës dhe Sekretarit Korporativ; 
e) kritere të detajuara për identifikimin dhe zgjidhjen e konfliktit të interesit midis 

anëtarëve të Bordit Mbikëqyrës dhe Shoqërisë. 
2.5 Bordi Mbikëqyrës mban mbledhje të paktën katër herë në vit në përputhje me ligjin. Në 

Raportin Vjetor specifikohet se sa mbledhje janë mbajtur dhe në sa nga mbledhjet kanë 
marrë pjesë, secili anëtar i Bordit Mbikëqyrës. 

2.6 Për të siguruar që anëtarët e Bordit Mbikëqyrës mund t'i kushtojnë kohë të mjaftueshme 
detyrave të tyre, numri i ditëve për të cilat secili anëtar i Bordit Mbikëqyrës pritet të jetë 
në dispozicion, do të përcaktohet para zgjedhjes së tyre si anëtar i Bordit. Informacioni 
mbi anëtarësinë e anëtarëve të Bordit Mbikëqyrës në organet drejtuese të shoqërive të 
tjera, publikohet kur anëtari i bordit propozohet për zgjedhje nga Kuvendi i Aksionarëve.   

 
 
Kryetari i Bordit Mbikëqyrës  
 
Bordi Mbikëqyrës ka një Kryetar, i cili është përgjegjës për të siguruar funksionimin e tij të duhur. 
Kryetari nuk mundet në mënyrë të pavarur të marrë vendime në emër të Bordit Mbikëqyrës. 
 

2.7 Bordi Mbikëqyrës zgjedh Kryetarin e tij me një shumicë të thjeshtë votash. Kryetari 
zgjidhet për shkak të njohurive, përvojës dhe aftësisë së tij për të organizuar, menaxhuar 
dhe zgjidhur konflikte. 

2.8 Kryetari i Bordit Mbikëqyrës nuk mund të jetë një person, i cili ka qenë anëtar i Bordit 
Drejtues të Shoqërisë të paktën dy vjet para zgjedhjes së tij. Nëse Kryetari i Bordit 
Mbikëqyrës nuk është anëtar i pavarur, një nga anëtarët e pavarur të Bordit Mbikëqyrës 
emërohet Zëvendëskryetar. 

2.9 Detyrat dhe përgjegjësitë e Kryetarit të Bordit Mbikëqyrës përcaktohen në Rregulloren e 
Punës, e cila do të përcaktojë që ajo, të paktën të: 

a. mbikëqyrë punën e Bordit Mbikëqyrës dhe komiteteve të tij; 
b. përcaktojë rendin e ditës së mbledhjeve të Bordit Mbikëqyrës, thërret dhe kryeson 

mbledhjet; 
c. sigurojë informacion të plotë dhe në kohë për anëtarët e Bordit Mbikëqyrës, në 

mënyrë që ata të kenë kohë të mjaftueshme për të përgatitur dhe marrë vendimet e 
duhura; 

d. kujdeset që anëtarët e Bordit Mbikëqyrës të kenë kohë të mjaftueshme për të 
diskutuar në takime para se të marrin vendime; 

e. kujdeset që procesverbalet e mbledhjeve të Bordit Mbikëqyrës janë përpiluar siç 
duhet; 

f. iniciojë procedurën për vlerësimin e punës së Bordit Mbikëqyrës; dhe 
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g. kryejë detyra të tjera të përcaktuara me ligj. 
 

 
Përbërja e Bordit Mbikëqyrës 
 
Anëtarët e Bordit Mbikëqyrës së bashku duhet të kenë nivelin e nevojshëm të njohurive 
profesionale, përvojën dhe gamën e aftësive për të mundësuar vendimmarrje dhe mbikëqyrje 
efektive, duke marrë parasysh madhësinë e Shoqërisë dhe karakteristika të tjera të veçanta. Në 
përcaktimin e përbërjes së Bordit Mbikëqyrës, gjithashtu merren parasysh përfaqësimi dhe 
përfshirja e barabartë në lidhje me gjininë, moshën, arsimin, përkatësinë etnike dhe 
karakteristikat e tjera personale të anëtarëve. 
 

2.10 Bordi Mbikëqyrës përbëhet nga një numër i përshtatshëm anëtarësh për të siguruar që si 
Bordi Mbikëqyrës ashtu edhe komitetet e tij, do të kenë burime të mjaftueshme për të 
kryer në mënyrë efektive detyrat e tyre të caktuara. 

2.11 Bordi Mbikëqyrës, ose Komiteti për Përzgjedhje dhe Emërimit, nëse është themeluar, të 
paktën një herë në vit të rishikoj përbërjen e Bordit dhe komiteteve të tij në lidhje me 
njohuritë, kualifikimet, aftësitë dhe përvojën që anëtarët posedojnë individualisht dhe së 
bashku për kryerjen e suksesshme të funksioneve të tyre. (i ashtuquajturi "profili i bordit"). 
Profili i bordit publikohet në faqen e internetit të Shoqërisë. 

2.12 Një anëtar i pavarur i Bordit Mbikëqyrës është një person, i cili i plotëson kriteret e 
përcaktuara me  ligj dhe gjithashtu: 

a. është anëtar i Bordit Mbikëqyrës për më pak se 12 vjet; 
b. nuk është anëtar i familjes së ngushtë të një personi, i cili në pesë vitet e fundit ka 

qenë anëtar Ekzekutiv i Bordit Drejtues ose anëtar i Bordit Drejtues të Shoqërisë; 
c. nuk është i lidhur me Shoqërinë që ofron shërbime këshilluese Shoqërisë ose 

Shoqërive të lidhura me të; 
d. nuk është një klient ose furnizues i rëndësishëm i Shoqërisë ose Shoqërisë së lidhur 

me të dhe nuk është një person i lidhur me një klient të rëndësishëm ose furnizues 
të Shoqërisë ose filialeve të saj;  

e. nuk është anëtar i organit drejtues të një organizate jofitimprurëse që ka marrë 
fonde të konsiderueshme nga Shoqëria ose Shoqëritë e lidhura me të; 

f. në pesë vitet e fundit, nuk ka pasur asnjë partner apo person të punësuar nga një 
firmë auditimi që ka kontrolluar Shoqërinë ose Shoqëritë e lidhura me të. 

2.13 Shoqëria ndërmerr masa për të siguruar, që do të ketë të paktën 30% anëtare të gjinisë 
femërore  të Bordit Mbikëqyrës dhe Drejtues deri në vitin 2025. Raporti vjetor përfshin një 
përmbledhje të aktiviteteve të ndërmarra për të arritur këtë qëllim. 

 
Rekomandime 

 
Për të siguruar që Bordi Mbikëqyrës ka eksperiencë dhe pavarësi të mjaftueshme, rekomandohet që 
të paktën një e treta e anëtarëve të jenë anëtarë të pavarur, aftësia dhe përvoja e të cilëve 
përputhen me ato të përcaktuara në profilin e bordit. 
 
Shoqëria vlerëson nëse është e dobishme për nevojat e Bordit Mbikëqyrës që një ose më shumë 
anëtarë të bordit të kenë njohuri adekuate për çështjet mjedisore dhe sociale. 
 
 
Procedura për zgjedhjen e anëtarëve të Bordit Mbikëqyrës  
 
Procedura për përzgjedhjen e kandidatëve për anëtarë të Bordit Mbikëqyrës është transparente 
dhe e bazuar në kritere të qarta dhe relevante 
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2.14 Në identifikimin e anëtarëve të mundshëm të Bordit Mbikëqyrës, përveç kritereve të 
përcaktuar me ligj, do të merren parasysh edhe kriteret e mëposhtme: 

a.  posedojnë integritet dhe etikë personale; 
b. posedimi i përvojës dhe njohurive profesionale të rëndësishme për veprimtarinë e 

Shoqërisë dhe funksionin e saj dhe 
c. aftësinë dhe disponueshmërinë për pjesëmarrje aktive dhe konstruktive në 

diskutimet dhe marrjen e vendimeve të Bordit Mbikëqyrës. 
2.15 Komiteti i Përzgjedhjes dhe Emërimit, ose nëse nuk është formuar, Bordi Mbikëqyrës, 

duhet të konfirmojë që kandidati i plotëson kërkesat e përcaktuara në ligj, aktet e 
brendshme të Shoqërisë dhe këtë Kod, si dhe nëse kandidati përshtatet me profilin e 
bordit. 

2.16 Për t'i mundësuar Kuvendit të Aksionarëve të bëjë zgjedhjen e duhur, përveç të dhënave 
të përcaktuara në ligj, aksionarëve u sigurohet informacioni i mëposhtëm përkatës në 
lidhje me kandidatët e propozuar për anëtarë të Bordit Mbikëqyrës: 

a. nëse ka një konflikt interesi midis interesave të kandidatit dhe Shoqërisë; 
b. nëse kandidati është tashmë anëtar i Bordit Mbikëqyrës, një përmbledhje të 

vlerësimit të fundit të punës së tij / saj; 
c. Për kandidatët e propozuar nga Bordi Mbikëqyrës, ndryshe nga kandidatët e 

propozuar nga aksionarët, paraqitet edhe raporti i Komiteti të Përzgjedhjes dhe 
Emërimit ose Bordit Mbikëqyrës (nëse nuk është formuar) për analizën e kryer dhe 
verifikimin e përmbushjes së kritereve nga kandidati, si dhe përputhshmëria e 
kandidaturës së tij / saj me aktet e brendshme dhe profilin e bordit dhe vlerësimin 
nëse kandidati konsiderohet i pavarur;  

2.17 Për të siguruar vazhdimësinë dhe cilësinë në funksionimin e Bordit Mbikëqyrës, Komiteti i 
Përzgjedhjes dhe Emërimit ose Bordi Mbikëqyrës (nëse nuk është krijuar) përgatit një plan 
për suksesionin e Bordit Mbikëqyrës, i cili do të përfshihet në Raportin Vjetor. 

 
 
Komitetet e Bordit 

 
Bordi Mbikëqyrës krijon komitete, që e ndihmojnë atë në kryerjen e detyrave të tij dhe siguron që 
ata të kenë përbërjen dhe burimet e nevojshme për kryerjen efektive të rolit të tyre. 
 

2.18 Bordi Mbikëqyrës krijon një Komitet Auditimi, i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e 
menaxhimit të rrezikut të Shoqërisë dhe kontrollit të brendshëm, raporteve financiare dhe 
punës së auditit të jashtëm. 

2.19 Nëse më pak se gjysma e anëtarëve të Bordit Mbikëqyrës janë të pavarur, Bordi 
Mbikëqyrës do të krijojë një Komitet Përzgjedhjeje dhe Emërimi për të mbikëqyrur 
përzgjedhjen dhe emërimin e Anëtarëve të Bordit Mbikëqyrës dhe një Komitet Shpërblimi, 
i cili do të mbikëqyrur shpërblimin e Anëtarëve të Bordit. Funksionet e këtyre dy 
komiteteve mund të kombinohet. Nëse më shumë se gjysma e anëtarëve të Bordit 
Mbikëqyrës janë të pavarur, Bordi Mbikëqyrës mund t'i kryejë këto funksione në mënyrë 
të pavarur. 

2.20 Bordi Mbikëqyrës miraton rregullat e procedurës për secilin komitet. Rregullat e 
procedurës përcaktojnë detyrat dhe funksionet e secilit komitet, përbërjen e tij dhe 
mënyrën në të cilën ai kryen detyrat dhe funksionet e tij. Rregullat e funksionimit do të 
jenë të disponueshme në faqen e internetit të Shoqërisë. 

2.21 Çdo komitet do të ketë së paku tre anëtarë. Shumica e anëtarëve të secilit komitet duhet 
të jenë anëtarë të Bordit Mbikëqyrës dhe të paktën një e treta e tyre duhet të jenë të 
pavarur.  

2.22 Anëtarët e jashtëm, do të emërohen në komitet vetëm nëse anëtarët e Bordit Mbikëqyrës 
nuk posedojnë aftësitë ose përvojën e nevojshme. Të gjithë anëtarët e jashtëm do të kenë 
ekspertizën e duhur, do të jenë të pavarur si nga Komitetet ashtu edhe nga Bordi Drejtues 
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i saj dhe nuk do të kenë konflikt interesi sipas kritereve të zbatueshme për anëtarët e 
Bordit Mbikëqyrës. 

2.23 Bordi Mbikëqyrës do të raportojë mbi Raportin Vjetor të Komiteteve, përfshirë përbërjen 
dhe aktivitetet e tyre, numrin e takimeve të mbajtura dhe praninë e secilit anëtar të 
Komitetit në takime, si dhe çështjet kryesore të diskutuara. 

2.24 Pas çdo takimi të Komitetit, Bordit Mbikëqyrës  i  paraqitet  një raport me shkrim ose me 
gojë mbi përfundimet e takimit, i cili do të shqyrtohet në mbledhjen e ardhshme të Bordit 
Mbikëqyrës. 

2.25 Bordi Mbikëqyrës do të raportojë mbi Raportin Vjetor të Komiteteve, përfshirë përbërjen 
dhe aktivitetet e tyre, numrin e takimeve të mbajtura dhe praninë e secilit anëtar të 
Komitetit në takime, si dhe çështjet kryesore të diskutuara. 

 
 
Vlerësimi i Bordit Mbikëqyrës  
 
Bordi Mbikëqyrës çdo vit vlerëson punën e tij, përbërjen, konfliktin e mundshëm të interesit të 
anëtarëve individual, si dhe marrëdhënien dhe bashkëpunimin me Bordin Drejtues. Puna e 
anëtarëve individual të Bordit Mbikëqyrës dhe Komiteteve të Bordit Mbikëqyrës është gjithashtu 
subjekt i vlerësimit. Bazuar në rezultatet e vlerësimit, nëse është e nevojshme, Bordi Mbikëqyrës 
miraton masa për të përmirësuar punën e tij. 
 

2.26 Të paktën një herë në vit, Bordi Mbikëqyrës, Komiteti i Përzgjedhjes dhe Emërimit ose një 
konsulent i jashtëm i specializuar në menaxhimin korporativ do të vlerësojë si vijon: 

a. punën, angazhimin, aktivitetet e ndërmarra dhe rezultatet e Bordit Mbikëqyrës si 
organ kolektiv, si dhe të komiteteve të Bordit Mbikëqyrës; 

b. përbërjen e Bordit Mbikëqyrës dhe nëse një përbërje e tillë siguron njohuritë, 
përvojën, aftësitë dhe përfaqësimin e barabartë të përcaktuar në profilin e bordit; 

c. efektivitetin e Kryetarit të Bordit Mbikëqyrës dhe kontributi i secilit anëtar të Bordit 
në punën e Bordit Mbikëqyrës; 

d. dinamikën e bordit, përfshirë edhe faktin nëse anëtarët individual të Bordit 
Mbikëqyrës janë në gjendje të shprehin pikëpamjet e tyre dhe të zgjidhin 
keqkuptimet e tyre; 

e. mbështetjen e ofruar ndaj Bordit Mbikëqyrës, duke përfshirë punën e Sekretarit 
Korporativ, dhe cilësinë dhe afatin kohor të materialeve të marra; 

f. cilësinë e komunikimit dhe bashkëpunimit midis Bordit Mbikëqyrës dhe Bordit 
Drejtues dhe 

g. ekzistencën e rrethanave që lidhen me anëtarët individual të Bordit Mbikëqyrës për 
shkak të të cilave mund të ndodhë një konflikt interesash dhe pavarësia e tyre mund 
të rrezikohet. 
 

Mbështetja e Bordit Mbikëqyrës  
 

Shoqëria siguron që Bordi Mbikëqyrës dhe komitetet të jenë të informuar plotësisht, saktë dhe në 
kohë për gjendjen dhe funksionimin e Shoqërisë. 

 
2.27 Të gjitha materialet e nevojshme për një takim të Bordit Mbikëqyrës ose një komiteti të 

Bordit Mbikëqyrës do t'u dorëzohen të gjithë anëtarëve të tij, domethënë të gjithë 
anëtarëve të komitetit, të paktën pesë ditë para mbledhjes, përveç në situata të 
jashtëzakonshme kur për shkak të urgjencës së çështjeve që do të merren parasysh, 
materialet do të dorëzohen në një periudhë më të shkurtër kohore. 

2.28 Bordi Drejtues do t'i paraqesë një raport Bordit Mbikëqyrës të paktën një herë në tre 
muaj, në përputhje me ligjin, mbi operacionet e Shoqërisë, gjendjen financiare, rreziqet e 
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saj kryesore financiare dhe jo-financiare, rezultatet e angazhimit të saj me aksionarët dhe 
palëve të tjera të interesuara, dhe të gjitha çështjet e tjera të përcaktuara me akte të 
brendshme. Të dy bordet do të përcaktojnë formën dhe shpeshtësinë e këtyre raporteve. 

2.29 Shoqëria ofron trajnim për anëtarët e rinj të Bordit Mbikëqyrës për njohjen e suksesshme 
të detyrave të tyre. Shoqëria organizon trajnime dhe edukim të vazhdueshëm për të gjithë 
anëtarët e Bordit Mbikëqyrës, përfshirë trajnimin për çështjet e identifikuara në profilin e 
bordit, për të cilat Bordi duhet të ketë njohuri të përshtatshme. 
 

 
Shoqëria emëron Sekretar Korporativ, i cili ndihmon Bordin Mbikëqyrës për të siguruar 
funksionimin e tij efektiv dhe i cili është përgjegjës për zbatimin dhe përmirësimin e praktikave të 
menaxhimit korporativ të Shoqërisë. 
 

2.30 Roli i Sekretarit Korporativ është: 
a. të sigurojë mbështetje organizative dhe profesionale për Bordin Mbikëqyrës, 

Kryetarin dhe komitetet; 
b. të këshillojë Bordin Mbikëqyrës dhe komitetet mbi përgjegjësitë dhe kërkesat e 

tyre ligjore; 
c. të marrë pjesë dhe të mbajë procesverbalet e mbledhjeve të Bordit Mbikëqyrës 

dhe komiteteve; 
d. të sigurojë zbatimin e duhur të procedurave të përcaktuara në Rregulloren e 

Punës; 
e. të ndihmojë Bordin Mbikëqyrës dhe, nëse kërkohet, Bordin Drejtues, në mënyrë 

që të përmirësojë efikasitetin dhe cilësinë e punës së tyre, ndër të tjera duke 
organizuar trajnime për anëtarët; 

f. të organizojë Kuvendin e Aksionarëve dhe të sigurojë ekzistencën e një 
komunikimi të qartë me aksionarët se si ata mund të ushtrojnë të drejtat e tyre; 
dhe 

g. të kryej detyra të tjera administrative që lidhen me menaxhimin korporative të 
Shoqërisë. 
 

2.31 Shoqëria i siguron burimet e nevojshme për trajnim të Sekretarit Korporativ në 
mënyrë që të përmirësojë vazhdimisht njohuritë e tij. 
 

 
Shpërblimi i anëtarëve të Bordit Mbikëqyrës  
 
Anëtarët e Bordit Mbikëqyrës marrin shpërblim (një shumë mujore) që korrespondon me 
fushëveprimin dhe peshën e kompetencave, funksionit dhe përgjegjësive të tyre. 
 

2.32 Shpërblimi i anëtarëve të Bordit Mbikëqyrës pasqyron në mënyrë adekuate kohën dhe 
përpjekjen e përkushtuar nga ana e tyre në përmbushjen e detyrave të tyre në Shoqëri. 
Anëtarët e Bordit Mbikëqyrës, të cilët janë gjithashtu anëtarë të Komiteteve të Bordit 
Mbikëqyrës, do të marrin shpërblime shtesë për punën e tyre në komitete, por shpërblimi 
i  tillë shtesë nuk mund të kalojë shumën e shpërblimit të tyre bazë për pjesëmarrjen në 
Bordin Mbikëqyrës. 

2.33 Shuma e shpërblimit për anëtarët e Bordit Mbikëqyrës përcaktohet nga Kuvendi i 
Aksionarëve. Komiteti i Kompensimit dhe Shpërblimeve ose Bordi Mbikëqyrës, nëse nuk ka 
komision, i paraqet një rekomandim Kuvendit të Aksionarëve mbi shumën e shpërblimit. 

2.34 Anëtarët e Bordit Mbikëqyrës nuk duhet të marrin ndonjë shpërblim shtesë që lidhet 
drejtpërdrejt me rezultatet e aktiviteteve të Shoqërisë. 

2.35 Shoqëria publikon në Raportin Vjetor të dhëna të plota dhe të sakta mbi shpërblimin e 
paguar për secilin anëtar individual të Bordit Mbikëqyrës gjatë  vitit të kaluar. 
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PJESA E TRETË: BORDI DREJTUES 

Qëllimi 

Bordi Drejtues është përgjegjës për funksionimin e Shoqërisë, për përmbushjen e parashikimeve dhe 

qëllimeve strategjike të Shoqërisë, si dhe për ruajtjen e reputacionit të mirë dhe besimit të 

Shoqërisë. Prandaj, është thelbësore që Bordi Drejtues të ketë kapacitetet dhe burimet e nevojshme 

për të kryer në mënyrë efektive detyrat e tij, puna e Bordit Drejtues dhe anëtarëve të tij individualë 

të jetë nën kontroll të rregullt dhe nëse ka ndonjë mangësi të zgjidhen menjëherë para se ato të 

shkelin interesat e Shoqërisë. 

Parimet, Dispozitat dhe Rekomandimet 

Detyrat e Bordit Drejtues 
 
Bordi drejtues është përgjegjës për menaxhimin dhe organizimin e funksionimit të Shoqërisë në 
mënyrë që të sigurojë suksesin afatgjatë të Shoqërisë. Në menaxhimin e Shoqërisë dhe kryerjen e 
funksioneve të saj, Bordi Drejtues udhëhiqet nga interesat e Shoqërisë dhe të gjithë Aksionarëve 
të saj, duke marrë parasysh interesat e punonjësve dhe palëve të interesuara.  
 
Bordi Drejtues vepron me kujdesin e duhur, duke zbatuar standarde të larta sigurie, përgjegjësie 
dhe profesionalizmi në punën e tij. 
 

3.1 Përgjegjësitë e Bordit Drejtues përcaktohen në aktet e brendshme të Shoqërisë. Bordi 
Drejtues është përgjegjës për punën e tij para Bordit Mbikëqyrës. Një përgjegjësi e tillë 
para Bordit Mbikëqyrës nuk përjashton ose zvogëlon përgjegjësinë e drejtpërdrejtë të 
Bordit Drejtues për të menaxhuar shoqërinë në një mënyrë të ndërgjegjshme dhe 
profesionale. 
 

3.2 Bordi Drejtues promovon një kulturë korporative që nxit sjelljen etike, respektin dhe 
angazhimin midis të gjithë punonjësve. Për atë qëllim, Shoqëria miraton një Kod Etik dhe 
krijon një sistem për të siguruar pajtueshmëri dhe etikë biznesi në Shoqëri. Kodi i Etikës do 
të miratohet nga Bordi Mbikëqyrës dhe do të publikohet në faqen e internetit të 
Shoqërisë. 

 
Rekomandime 
 
Përveç detyrave dhe përgjegjësive të përcaktuara me ligj dhe në këtë Kod, përgjegjësitë e 
Bordit Drejtues zakonisht duhet të përfshijnë: zbatimin e strategjisë dhe planit të biznesit; 
menaxhimin efikas të buxhetit dhe burimeve të tjera; dhe sigurimin në kohë dhe të saktë 
të informacionit për Bordin Mbikëqyrës, aksionarët dhe palët e interesuara. 

 
 
 
Përbërja dhe funksionimi i Bordit Drejtues 
 
Bordi Drejtues ka nivelin e nevojshëm të aftësive, njohurive, përvojës dhe anëtarëve të 
mjaftueshëm për t'i mundësuar që të kryejë përgjegjësitë e tij në mënyrë efektive. 
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3.3 Komiteti për Përzgjedhje dhe Emërime, ose nëse nuk është krijuar, Bordi Mbikëqyrës, 
identifikon njohuritë, përvojën dhe aftësitë e nevojshme të Bordit Drejtues në tërësi dhe 
cilësitë personale që secili nga anëtarët individual të Bordit Drejtues që pritet të ketë. Këto 
kritere dhe cilësi merren parasysh gjatë zgjedhjes së anëtarëve të rinj të Bordit Drejtues. 

3.4 Komiteti do të rishikojë madhësinë, përbërjen dhe funksionimin e Bordit Drejtues të 
paktën një herë në vit në mënyrë që të vlerësojë efektivitetin e tij dhe nevojën për të 
propozuar ndryshimet e duhura. 

3.5 Komiteti do të sigurojë që anëtarët e Bordit Drejtues, të jenë në gjendje t'i kushtojnë kohë 
të mjaftueshme detyrave të tyre. Nëse anëtarët e Bordit Drejtues janë anëtarë të 
organeve drejtuese të kompanive të tjera, informacioni mbi anëtarësinë e tillë duhet të 
publikohet në Raportin Vjetor. 

3.6 Bordi Drejtues vlerëson efektivitetin e tij dhe efektivitetin e anëtarëve të tij individual të 
paktën një herë në vit dhe i raporton Bordit Mbikëqyrës mbi përfundimet e vlerësimit. 
 

 
Shpërblimi i Bordit Drejtues 
 
Politika e shpërblimit të Bordit Drejtues i mundëson Shoqërisë të rekrutojë menaxherë cilësorë 
dhe të sigurojë punë të motivuar dhe të përkushtuar në interes të të gjithë Aksionarëve dhe në 
përputhje me interesat afatgjata të Shoqërisë. 
 

3.7 Komiteti i Shpërblimeve, ose nëse nuk është krijuar, Bordi Mbikëqyrës, parashikon një 
politikë shpërblimi të Bordit Drejtues, i cili mund të përbëhet nga komponentë fiks dhe të 
ndryshueshëm. Politika përcakton metodologjinë, parimet dhe kriteret për performancën 
në punë, në mënyrë që të përcaktojë mënyrën dhe lartësinë e shpërblimit për Bordin 
Drejtues. 

3.8 Komponenti fiks i shpërblimit pasqyron në mënyrë adekuate ekspertizën, përvojën dhe 
përgjegjësitë e secilit anëtar të Bordit Drejtues, si dhe madhësinë dhe gjendjen financiare 
të Shoqërisë. 

3.9 Përcaktimi i një komponenti të ndryshueshëm të shpërblimit varet nga rezultatet e punës 
së anëtarëve të Bordit Drejtues dhe arritjet e Shoqërisë dhe bazohet në kritere të 
përcaktuara më parë. Në përcaktimin e kritereve për shpërblimin e anëtarëve të Bordit 
Drejtues, përveç kontributit në rezultatet e arritura financiare të Shoqërisë, ata duhet të 
marrin parasysh kriteret jo-financiare që janë të rëndësishme për rezultatet e biznesit që 
Shoqëria do të arrinte në periudhë afatgjate, duke përfshirë zbatimin e strategjive të 
Shoqërisë, respektimin dhe zbatimin e akteve të brendshme dhe standardeve etike të 
Shoqërisë dhe qëllimeve që lidhen me strategjinë për qëndrueshmërinë e Shoqërisë. 

3.10 Nëse politika e shpërblimit të Bordit Drejtues lejon blerjen e aksioneve ose të drejtën për 
të blerë aksione, kriteret për këtë duhet të miratohen nga Kuvendi i Aksionarëve të 
Shoqërisë. Me këto kritere përcaktohet që aksionet nuk mund të shiten për të paktën dy 
vjet nga dita e blerjes së tyre. 

3.11 Shoqëria publikon të dhëna të plota dhe të sakta mbi shpërblimin e secilit anëtar 
individual të Bordit Drejtues për vitin e kaluar në Raportin Vjetor.  
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PJESA E KATËRT: KONFLIKTI I INTERESIT 

Qëllimi 

Një konflikt interesi midis një anëtari të Bordit Mbikëqyrës ose Bordit Drejtues dhe interesave të 

Shoqërisë ekziston kur vendimmarrja e tyre objektive dhe kryerja e detyrave të tyre, mund të 

rrezikohet nga interesat e tyre personale ekonomike. Për Shoqërinë është e rëndësishme të ketë një 

proces të qëndrueshëm dhe transparent të eliminimit ose menaxhimit të atyre konflikteve, në 

mënyrë që t'u japë aksionarëve besim se interesat e tyre dhe interesat e Shoqërisë janë të 

mbrojtura. 

Parimet, Dispozitat dhe Rekomandimet 

 
Anëtarët e Bordit Mbikëqyrës dhe Bordit Drejtues duhet të shmangin çdo konflikt ose konflikte të 
mundshme midis interesave të tyre personale dhe interesave të Shoqërisë. 
 
Bordi Mbikëqyrës i Shoqërisë monitoron dhe menaxhon konfliktet e mundshme të interesit midis 
anëtarëve të të dy Bordeve, menaxhmentit të lartë dhe aksionarëve, duke përfshirë 
keqpërdorimin e mundshëm të aseteve të Shoqërisë dhe keqpërdorimin e palëve të interesuara 
ose palëve të lidhura. 
 

4.1 Anëtarët e Bordit Mbikëqyrës dhe Drejtues nuk mund: 
 

a. të jenë në konkurrencë me Shoqërinë; 
b. të kërkojnë, të pranojnë ose miratojnë dhurata me vlerë materiale ose donacione 

nga Shoqëria për vete ose për anëtarët e familjes së tyre; 
c. të sigurojë përfitim të pajustifikuar të përfitimit për palët e treta, në dëm të 

Shoqërisë; 
d. të përdorin mundësitë e biznesit që i përkasin Shoqërisë për interesat e tyre 

personale ose për interesat e anëtarëve të familjes së tyre; 
e. të gjenerojnë forma të tjera të të ardhurave personale nga puna e Shoqërisë, 

përveç shpërblimit që ata marrin si anëtarë të Bordit Mbikëqyrës dhe Drejtues dhe 
të ardhurave që dalin nga çdo aksion.  
 

4.2 Bordi Mbikëqyrës miraton akte të brendshme që përmbajnë dispozita, që rregullojnë 
konfliktet reale dhe të mundshme të interesit, të cilat përfshijnë anëtarët e Bordit 
Mbikëqyrës dhe Bordin Drejtues. Këto akte përfshijnë: 
 

a. rregulla dhe procedura të qarta për identifikimin e kontratave ose aktiviteteve të 
biznesit ku mund të ketë konflikt interesi; 

b. detyrime të personave me konflikt të mundshëm interesi; 
c. kritere për identifikimin e transaksioneve që kërkojnë miratim nga Bordi 

Mbikëqyrës ose Kuvendi i Aksionarëve; 
d. procedura për miratimin e marrëveshjeve që përputhen me kërkesat ligjore;  
e. informacion që duhet të publikohet në Raportin Vjetor të Shoqërisë, i cili përfshin 

të paktën informacionin e kërkuar me ligj;  
f. procedura që rregullojnë disponimin e aksioneve në Shoqëri dhe pranimin e 

angazhimeve të tjera nga anëtarët e Bordit Mbikëqyrës dhe Drejtues. 
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4.3 Anëtarët e Bordit Mbikëqyrës dhe Drejtues duhet të njoftojnë menjëherë Kryetarin e 

Bordit, ku janë anëtarë, ose Komitetin e Auditimit nëse ata, drejtpërdrejt ose tërthorazi 
ose në emër të palëve të treta, kanë një interes të rëndësishëm në çdo transaksion, 
kontratë ose aktivitet biznesi që prek drejtpërdrejt interesat e Shoqërisë. Ky detyrim 
paraqet plotësim të kërkesave ligjore për trajtimin e miratimit të marrëveshjeve me palët 
e interesuara.  
 

4.4 Nëse një anëtar i Bordit Mbikëqyrës dyshon për një konflikt të mundshëm interesi, ai/ajo 
nuk do të marrë pjesë në pjesën e takimit të Bordit Mbikëqyrës ku diskutohet dhe/ose 
vendoset për kontratën ose ndonjë çështje tjetër ligjore, që mundet drejtpërdrejt ose 
tërthorazi t’i referohet atij anëtari. 
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PJESA E PESTË: RREZIKU DHE KONTROLLI 

Qëllimi 

Aftësia e Shoqërisë për të arritur qëllimet strategjike, për të shfrytëzuar mundësitë e rritjes dhe për 
të siguruar mbijetesë afatgjatë, varet nga aftësia e saj për të identifikuar dhe përballuar rreziqet me 
të cilat përballet Shoqëria. Menaxhimi i mirë i rrezikut dhe kontrolli i brendshëm mund të japin një 
kontribut të rëndësishëm në suksesin e Shoqërisë, nëse ato integrohen në vendimmarrjen e 
Shoqërisë dhe nuk trajtohen vetëm si një aktivitet për pajtueshmërinë me dispozitat dhe procedurat 
e caktuara ligjore. 
Një nga funksionet e sistemit të kontrollit të brendshëm është të sigurojë besueshmërinë e 
informacionit të përdorur nga menaxhmenti dhe i cili publikohet në pasqyrat financiare dhe 
njoftimet e tjera të Shoqërisë. Kjo është me rëndësi të madhe për investitorët dhe rregullatorët, dhe 
hulumtimi i shëndoshë dhe i pavarur i auditimit të brendshëm dhe të jashtëm është thelbësor për 
arritjen e këtij qëllimi. 

Parimet, Dispozitat dhe Rekomandimet 

 
Bordi Mbikëqyrës dhe Drejtues duhet të sigurojnë ekzistencën e strukturave, politikave dhe 
procedurave efektive për identifikimin, raportimin, menaxhimin dhe monitorimin e rreziqeve të 
rëndësishme me të cilat përballet Shoqëria, për të siguruar veprimin e Shoqërisë në përputhje me 
kërkesat ligjore, si dhe të sigurojë funksionet e auditimit të brendshëm dhe të jashtëm të jenë të 
pavarura dhe efektive. 
 
Sistemet e menaxhimit të rrezikut 

 
5.1 Bordi Drejtues krijon një sistem efektiv për identifikimin dhe menaxhimin e rreziqeve, 

kontrolleve të brendshme dhe proceseve për monitorimin e përputhshmërisë së 
Kompanisë me ligjin dhe aktet e brendshme të Shoqërisë. Bordi Mbikëqyrës, drejtpërdrejt 
ose përmes Komitetit të Auditimit, monitoron funksionimin e këtij sistemi, për të siguruar 
funksionimin e tij të duhur dhe efikas. 

5.2 Për të siguruar integritetin e këtij sistemi, Shoqëria krijon një strukturë organizative të 
përshtatshme për natyrën, fushën dhe kompleksitetin e operacioneve të Shoqërisë dhe 
siguron një përcaktim të qartë të detyrave dhe përgjegjësive brenda organizatës. 

5.3 Të paktën një herë në vit, Komiteti i Auditimit rishikon efektivitetin e sistemit të 
menaxhimit të rrezikut, kontrollin e brendshëm dhe pajtueshmërinë në tërësi dhe i jep 
rekomandime Bordit Mbikëqyrës dhe Drejtues, nëse është e nevojshme. 
 

 
Auditimi i brendshëm 
 

5.4 Bordi Mbikëqyrës duhet të sigurojë që  Shërbimi i Auditimit të Brendshëm të Shoqërisë të 
funksionojë në përputhje me ligjet përkatëse dhe standardet ndërkombëtare. Bordi 
Mbikëqyrës emëron Shefin e Shërbimit të Auditimit të Brendshëm dhe miraton Planin 
Vjetor të Punës së Shërbimit të Auditimit të Brendshëm, me rekomandimin e Komitetit të 
Auditimit. Komiteti mbikëqyr punën e Shërbimit të Auditimit të Brendshëm dhe mbikëqyr 
zbatimin e rekomandimeve të tij. 
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5.5 Personat që kryejnë funksione të auditimit të brendshëm nuk mund të kryejnë 
njëkohësisht detyra të tjera, që mund të shkaktojnë ose mund të çojnë në konflikt interesi. 

 
5.6 Bordi Mbikëqyrës do të sigurojë që Shërbimi i Auditimit të Brendshëm të ketë autoritetin 

për qasje në të gjitha dokumentet e Shoqërisë dhe informacionin që mund ta konsiderojë 
të nevojshëm për kryerjen e funksioneve të tij dhe për të kryer një kontroll në çdo fushë të 
punës së Shoqërisë në përputhje me Planin Vjetor për punë. 
 

5.7 Shoqëria duhet të sigurojë që raportet dhe gjetjet e Shërbimit të Auditimit të Brendshëm 
t'i vihen në dispozicion auditorit të jashtëm të pavarur, të zgjedhur për të audituar 
pasqyrat financiare të Shoqërisë. 
 

 
 
Raportimi i mbrojtur 
 

5.8 Bordi Mbikëqyrës i Shoqërisë duhet të sigurojë ekzistencën e një procedure të mbrojtur 
raportimi, të kryer nga një sinjalizues për shkelje të kryera dhe të dyshuara të ligjit ose 
akteve të brendshme ose Kodit të Etikës së Shoqërisë. Informacionet më të detajuara mbi 
procedurën e aplikimit të mbrojtur, publikohen në faqen e internetit të Shoqërisë. 
Procedura do të sigurojë që sinjalizuesit të mos pësojnë pasoja negative nëse raportojnë 
një shkelje. 
 

5.9 Të gjitha shkeljet që do të identifikohen përmes kësaj procedure, do t'i raportohen 
menjëherë Bordit Mbikëqyrës për të vendosur se çfarë veprimesh do të ndërmerren pas 
tyre. Komisioni i Auditimit do të rishikojë efektivitetin e procedurës dhe mënyrën në të 
cilën aplikohet, të paktën një herë në vit. 
 

Auditimi i jashtëm 
 

5.10 Auditi i Jashtëm i Pavarur zgjidhet nga Kuvendi i Aksionarëve me propozimin e Bordit 
Mbikëqyrës. Propozimi përfshin një përshkrim të kritereve të përdorura nga Bordi ose 
Komiteti i Auditimit në përzgjedhjen e një auditi. 
 

5.11 Komiteti i Auditimit do të krijojë një plan pune me auditin e jashtëm të pavarur, duke rënë 
dakord se sa shpesh dhe si auditi i jashtëm do t'i raportojë komisionit. 
  

5.12 Auditi i autorizuar nuk mund të kryejë ose të ketë kryer shërbime të tjera për Shoqërinë, 
që mund të përbëjnë një kërcënim për objektivitetin dhe pavarësinë e tij gjatë kryerjes së 
auditimit, si dhe të paktën dy vitet e mëparshme. Komisioni i Auditimit i paraqet një 
propozim Bordit Mbikëqyrës për të përfunduar angazhimin e auditit të jashtëm të pavarur, 
kur ka rrethana që kërcënojnë pavarësinë e auditit. Ndërprerja paraprake e angazhimit të 
auditut të jashtëm të pavarur duhet të miratohet nga Kuvendi i Aksionarëve të Shoqërisë. 
  

5.13 Nëse punonjësit e tjerë të firmës audituese ku punon auditi i autorizuar, kryejnë punë të 
tjera për Shoqërinë dhe bashkëpunëtorët e saj jo-auditues, Shoqëria duhet të sigurojë që 
ekzistojnë sisteme për të ruajtur pavarësinë dhe objektivitetin e auditit. 
 

5.14 Shoqëria do të publikojë në Raportin Vjetor emrin e auditit të jashtëm të pavarur dhe të 
gjitha shërbimet e tjera që i bëhen Shoqërisë dhe anëtarëve të saj nga auditi ose firma e 
auditimit. 
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PJESA E GJASHTË: PALËT E INTERESUARA, QËNDRUSHMËRIA DHE 
ÇËSHTJET SOCIALE  

Qëllimi 

Punonjësit e Shoqërisë dhe palët e tjera të interesit si klientët, furnizuesit, organet qeveritare dhe 
komunitetet lokale janë të interesuar se si Shoqëria i kryen aktivitetet e saj dhe ato janë të 
rëndësishme për suksesin afatgjatë të Shoqërisë. Komunikimi i rregullt midis Shoqërisë dhe palëve të 
interesuara kryesore mund të ndihmojë Shoqërinë të kuptojë pikëpamjet dhe problemet e tyre dhe 
të gjejë mënyra për t'i zgjidhur ato në interes të përbashkët. 
 
Shumica e palëve të interesuara i kushtojnë rëndësi të madhe ndikimit që aktivitetet e Shoqërisë 
kanë në mjedis dhe shoqëri në përgjithësi. Këto çështje janë gjithashtu thelbësore për 
qëndrueshmërinë afatgjate të vetë Shoqërisë, pasi ato ndikojnë në koston dhe efikasitetin e 
operacioneve, si dhe reputacionin e saj. Prandaj, ato duhet të merren parasysh gjatë zhvillimit të 
strategjisë së Shoqërisë, modelit të biznesit dhe sistemeve të menaxhimit të rrezikut të Shoqërisë. 
 

Parimet, Dispozitat dhe Rekomandimet 

Palët e interesuara 
 
Bordi Mbikëqyrës dhe Bordi Drejtues marrin parasysh interesat dhe ndikimin e palëve të 
interesuara  kryesore të Shoqërisë në kryerjen e detyrave të tyre. 
 

6.1 Bordi Drejtues i Shoqërisë duhet të sigurojë ekzistencën e mekanizmave efektiv për 
identifikimin e palëve të interesuara kryesore të shoqërisë dhe për të kuptuar pikëpamjet 
e tyre mbi çështjet që janë thelbësore për ta. Bordi Drejtues kujdeset për komunikimin e 
rregullt me palët e interesuara, si dhe informon Bordin Mbikëqyrës për rezultatet. Një 
përmbledhje e komunikimit të realizuar me personin e interesuar publikohet në Raportin 
Vjetor të Shoqërisë. 

6.2 Sekretari Korporativ do të sigurojë që Bordi Mbikëqyrës dhe Drejtues të informohen për 
çdo zhvillim ligjor përkatës në lidhje me të drejtat e personave të interesuar. 

 
 
Qëndrueshmëria dhe Çështjet Sociale 
 
Bordi Mbikëqyrës dhe Drejtues zhvillojnë kulturë korporative që nxit një qëndrim të përgjegjshëm 
ndaj mjedisit dhe shoqërisë; miratojnë një strategji për të promovuar qëndrueshmërinë; dhe 
sigurojnë që modeli i biznesit dhe sistemet e menaxhimit me rrezikun të marrin parasysh ndikimin 
e mundshëm që aktivitetet e Shoqërisë kanë në mjedis dhe shoqëri. 
 

6.3 Shoqëria ka akte të brendshme në lidhje me përgjegjësinë e saj për mjedisin dhe çështjet 
sociale, si dhe politika dhe procedura që i mundësojnë Shoqërisë të identifikojë faktorët 
material dhe ndikimin e tyre në aktivitetet e Shoqërisë. Këto politika rishikohen të paktën 
një herë në vit nga Bordi Mbikëqyrës dhe Drejtues dhe publikohen në faqen e internetit të 
Shoqërisë. 
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6.4 Kur Bordi Drejtues kërkon nga Bordi Mbikëqyrës miratimin paraprak të vendimeve, 
materialet e dorëzuara me vendimet, duhet të përmbajnë një shpjegim se si aktiviteti i 
propozuar është në përputhje me politikat e Shoqërisë për mjedisin dhe çështjet sociale. 
 

6.5 Bordi Mbikëqyrës dhe Drejtues marrin parasysh që në masat dhe stimujt për sukses të 
merren parasysh pyetje përkatëse për mjedisin dhe çështjet sociale. 
 

6.6 Sistemi i menaxhimit të rrezikut të Shoqërisë përfshin procese për identifikimin dhe 
menaxhimin e rreziqeve që dalin nga mjedisi dhe çështjet sociale. Efektiviteti i këtyre 
proceseve rishikohet të paktën një herë në vit. 
  

6.7 Shoqëria në Raportin e saj Vjetor raporton për çështjet që lidhen me mjedisin dhe çështjet 
sociale, bazuar në parimin e transparencës dhe në përputhje me kërkesat përkatëse ligjore 
dhe praktikat e mira ndërkombëtare. 
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PJESA E SHTATË: TRANSPARENCA DHE PUBLIKIMI 

Qëllimi  

Aksionarët dhe investitorët potencial kërkojnë qasje në informacione të rregullta dhe të besueshme 
për të vlerësuar performancën e Shoqërisë. Kjo përfshin informacion se si menaxhohet dhe 
mbikëqyret Shoqëria, si dhe informacion mbi rezultatet financiare. Pa një informacion të tillë, 
aksionarët dhe investitorët e mundshëm, nuk kanë një pamje të qartë mbi bazën e së cilës ata duhet 
të marrin vendime për investime ose vendime për të mbështetur strategjinë dhe planet e ardhshme 
të Shoqërisë. Për më tepër, hapja dhe transparenca janë të nevojshme për kompanitë, që të kenë 
një reputacion të mirë tek palët e interesuara, mbështetja e të cilëve është thelbësore për suksesin 
afatgjatë të Shoqërisë. 
 

Parimet, Dispozitat dhe Rekomandimet 

Zbulimi i informacionit për publikun 
 
Kompania siguron zbulim në kohë dhe të saktë për publikun, të të gjitha çështjeve të rëndësishme 
që lidhen me gjendjen financiare, aktivitetin, strukturën e pronësisë dhe menaxhimin korporativ. 
 

7.1 Bordi Drejtues është përgjegjës për të siguruar publikimin në kohë dhe të saktë të të gjitha 
informacioneve në përputhje me ligjin ose Rregullat e Listimit, përmes sistemit elektronik të 
informacionit për kompanitë e listuara në Bursën Maqedonase (SEI-NET). Në të njëjtën kohë, 
Shoqëria publikon Raportin Vjetor dhe pasqyrat financiare të reviduara, si dhe informacione 
të tjera të detyrueshme që lidhen me aktivitetet e biznesit të Shoqërisë, gjendjen financiare 
dhe strukturën e pronësisë në faqen e internetit të Shoqërisë. 

 
7.2 Përveç përmbajtjes së detyrueshme në përputhje me ligjin dhe Rregullat e Listimit, Shoqëria 

publikon në faqen e saj të internetit: 

 Informacion mbi të drejtat e aksionarëve (1.1); 

 Vendimet e marra nga Kuvendi i Aksionarëve dhe përgjigjet e pyetjeve të parashtruara 
në ose para mbledhjes së Kuvendit të Aksionarëve (ky informacion duhet të jetë i 
disponueshëm në faqen e internetit për të paktën pesë vjet) (1.12); 

 Detajet e personit, kontaktit të caktuar për kontakt me aksionarët (1.15); 

 Aktet e brendshme që përcaktojnë përgjegjësitë e Bordit Mbikëqyrës dhe Drejtues 
(2.1); 

 Profilin e Bordit Mbikëqyrës (2.11); 

 Rregullat për punën e komiteteve të Bordit Mbikëqyrës (2.20); 

 Kodin e Etikës së Shoqërisë (3.3); 

 Procedurat për regjistrim të mbrojtur të Shoqërisë (5.8); dhe 

 Politikat për mjedis jetësor dhe çështje sociale (6.3). 
 

7.3 Përveç përmbajtjes së detyrueshme në përputhje me ligjin dhe Rregullat e Listimit, 
Shoqëria, në Raportin e saj Vjetor, publikon gjithashtu të dhëna për: 

 Numrin e mbledhjeve të mbajtura nga Bordi Mbikëqyrës dhe pjesëmarrjen e 
anëtarëve të Bordit Mbikëqyrës (2.5); 

 Aktivitetet e ndërmarra për të qenë në përputhje me dispozitat për përfaqësimin 
gjinor në Bordin Mbikëqyrës dhe Drejtues (2.13); 

 Planin e vazhdimësisë së Bordit Mbikëqyrës (2.17); 
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 Përbërjen e Komiteteve të Bordit Mbikëqyrës, numrin e takimeve dhe praninë e 
anëtarëve të Komiteteve (2.24); 

 Informacion mbi shpërblimin e secilit prej anëtarëve të Bordit Mbikëqyrës dhe 
Drejtues (2.34, 3.11); 

 Të dhëna për anëtarësimet në organet e tjera të anëtarëve të Bordit Drejtues (3.5) 

 Emrin e auditit të jashtëm dhe detajet e të gjitha shërbimeve të tjera që auditi i ofron 
Shoqërisë  (5.14); 

 Përmbledhje të angazhimeve të ndërmarra gjatë vitit me palët e interesuara (6.1); dhe 

 Informacion mbi çështjet e lidhura me mjedisin jetësor dhe çështjet sociale (6.7). 
    

7.4 Bordi Drejtues ose çdo person tjetër i autorizuar nga Bordi Drejtues  kontrollon 
përmbajtjen e të gjithë informacioneve të publikuara. Shoqëria është përgjegjëse për 
përmbajtjen e informacioneve të publikuara. 
 
Rekomandim 

 
Nëse Shoqëria ka aksionarë që janë persona të huaj ose dëshiron të tërheqë investitorë të 
huaj, ajo duhet të marrë parasysh që të jetë në gjendje të japë informacione kyçe në lidhje 
me aktivitetet e saja, strukturën e pronësisë dhe menaxhimin korporativ edhe në gjuhën 
angleze. 
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Shtojca A: FJALOR I TERMINOLOGJISË DHE PËRKUFIZIMEVE 

 
Gjatë zbatimit të Kodit, dispozitat e Kodit që përfshijnë referenca të tilla si "në përputhje me ligjin", 
ose referenca të ngjashme, duhet të interpretohen nga shoqëritë në përputhje me dispozitat e Ligjit 
për Shoqëritë Tregtare1 dhe ligjet në fuqi në Republikën e Maqedonisë së Veriut. 
 
Gjatë zbatimit të Kodit, një bankë tregtare e listuar në tregun zyrtar të MSE -së, duhet të respektojë 
Vendimin e BPRM mbi Qeverisjen e Mirë Korporative2, ndërsa në të njëjtën kohë të ndjek Kodin. Në 
përputhje me Ligjin për Bankat3, qeverisja korporative e bankës tregtare duhet të jetë në çdo kohë 
në përputhje me dispozitat e Ligjit për Bankat dhe rregullat më të mira të qeverisjes korporative të 
përshkruara nga Këshilli i Bankës Popullore në përputhje me standardet ndërkombëtare. 
 
E njëjta gjë vlen edhe për Shoqëritë e sigurimeve të cilat gjithashtu duhet të respektojnë Ligjin për 
Mbikëqyrjen e Sigurimeve4, si dhe aktet nënligjore të miratuara nga Agjencia e Mbikëqyrjes së 
Sigurimeve. 
 
Sa herë që në Kod përmendet referenca "akteve të brendshme", Shoqëritë duhet të vendosin se në 
cilat prej akteve të tyre do të përfshihet çështja specifike. Këtu, Shoqëritë duhet të marrin parasysh 
përkufizimin e "akteve të tjera të shoqërisë" sipas Ligjit për Shoqëri Tregtare, të përcaktuara si "aktet 
e përgjithshme të miratuara nga shoqëria aksionare dhe shoqëria me përgjegjësi të kufizuar, të cilat 
në mënyrë të përgjithshme rregullojnë marrëdhëniet e parregulluar nga statutet, domethënë statuti, 
dhe të cilat duhet të jenë në përputhje me to (rregullore, vendime, rregulla procedurash dhe të 
tjera);”. 
 
 
 
Pjesa e Parë : Të drejtat  e aksionarëve dhe marrëdhëniet me aksionarët   
 
Dispozita 1.3 duhet të interpretohet në përputhje me Nenin 319 (Aktet dhe Dokumentet që duhet të 
ruhen), Seksioni 4 (Aktet, Dokumentet dhe Informimi i Aksionarëve), Kapitulli i Katërt (Shoqëria 
Aksionare), Pjesa e Pestë (Llojet e Shoqërive Tregtare) të Ligjit për Shoqëri Tregtare. 
 
Dispozita 1.4 duhet të interpretohet në përputhje me nenin 385 (Konvokimi i Kuvendit), Segmenti 1 
(Dispozitat e Përgjithshme mbi Kuvendin), Nënseksioni 4 (Kuvendi i Shoqërisë), Seksioni 6 (Organet e 
Shoqërisë), Kapitulli i Katërt (Shoqëria Aksionare), Pjesa e Pestë (Llojet e Shoqërive Tregtare) të Ligjit 
për Shoqëri Tregtare. 

                                                           
1
 Ligji për Shoqëritë Tregtare, publikuar në  “Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë” nr. 28/2004,   

84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2008, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 
38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016, 61/2016, 64/2018 dhe 120/2018 dhe 
“Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 290/2020 dhe 215/2021. 
2
 Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë së Veriut miratoi vendimin për qeverisjen e mire korporative, 

me rregulla për bankat,  publikuar në “Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë” nr. 24/2018 të ndryshuar 
më pas në vitin 2019 (“BPRM Vendim për Qeverisjen e Mirë Korporative ”). 
3
 Ligji për Bankat, publikuar në “Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë” nr. 67/2007, 90/2009, 67/2010, 

26/2013, 15/2015, 153/2015, 190/2016, dhe 7/2019 dhe “Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë së 
Veriut” nr. 101/2019 dhe 122/2021. 
4
 Ligji për Mbikëqyrjen e Sigurimeve, publikuar në  “Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë” nr. 

27/2002, 98/2002, 79/2007, 88/2008, 67/2010, 44/2011, 112/2011, 188/2013, 30/2014, 43/2014, 112/2014, 
153/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018 and 198/2018 dhe “Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë së 
Veriut” nr.101/2019 dhe 31/2021. 
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Dispozita 1.8 duhet të interpretohet në përputhje me Nenin 392 (Autorizimi i një Aksionari në 
Kuvend), Segmenti 1 (Dispozitat e Përgjithshme mbi Kuvendin), Nënseksioni 4 (Kuvendi i Shoqërisë), 
Seksioni 6 (Organet e Shoqërisë), Kapitulli i Katërt (Shoqëria Aksionare), Pjesa e Pestë (Llojet e 
Shoqërive Tregtare) të Ligjit për Shoqëri Tregtare. 
 
Dispozita 1.9 duhet të interpretohet në përputhje me Nenin 390 (Agjenda dhe Përfshirja e artikujve 
të rinj në Rendin e ditës), Segmenti 1 (Dispozitat e Përgjithshme mbi Kuvendin), Nënseksioni 4 
(Kuvendi i Shoqërisë), Seksioni 6 (Organet e Shoqërisë), Kapitulli i Katërt (Shoqëria Aksionare), Pjesa 
e Pestë (Llojet e Shoqërive Tregtare) të Ligjit për Shoqëri Tregtare.  
 
 
 
Pjesa e dytë: Bordi Mbikëqyrës 
Dispozita 2.1 duhet të interpretohet në përputhje me Nënseksionin 3 (Sistemi i Menaxhimit me Dy 
nivele (Bordi Drejtues dhe Bordi Mbikëqyrës)), Seksioni 6 (Organet e Shoqërisë), Kapitulli i Katërt 
(Shoqëria Aksionare), Pjesa e Pestë (Llojet e Shoqërive Tregtare) të Ligjit për Shoqëri Tregtare. 
 
"Palët e interesuara" do të thotë grupe dhe individë të cilët ndikohen drejtpërdrejt ose tërthorazi 
nga shoqëria, duke përfshirë, por pa u kufizuar tek punonjësit, agjencitë qeveritare, furnizuesit, 
klientët,  investitorët e mundshëm, si dhe komunitetin në të cilin shoqëria vepron. 
 
Dispozita 2.5 duhet të interpretohet në përputhje me nenin 381 (Konvokimi i mbledhjes), Segmenti i 
dytë (Bordi Mbikëqyrës), Nënseksioni 3 (sistemi i menaxhimit me dy nivele (Bordi Drejtues dhe Bordi 
Mbikëqyrës)), Seksioni 6 (Organet e Shoqërisë), Kapitulli i Katërt (Shoqëria Aksionare), Pjesa e Pestë 
(Llojet e Shoqërive Tregtare) të Ligjit për Shoqëri Tregtare. 
 
Dispozita 2.9 duhet të interpretohet në përputhje me nenin 379 (Kryetari i Bordit Mbikëqyrës), 
Segmenti 2 (Bordi Mbikëqyrës), Nënseksioni 3 (Sistemi i Menaxhimit me Dy nivele (Bordi Drejtues 
dhe Bordi Mbikëqyrës)), Seksioni 6 (Organet e Shoqërisë), Kapitulli i Katërt (Shoqëria Aksionare), 
Pjesa e Pestë (Llojet e Shoqërive Tregtare) të Ligjit për Shoqëri Tregtare. 
 
Dispozita 2.12 duhet të interpretohet në përputhje me Nenin 3 (Kuptimi i terminologjisë së 
përdorur), pika 25, Pjesa e Parë (Dispozitat e Përgjithshme) të Ligjit për Shoqëri Tregtare. 
 
Në Dispozitën 2.12 (b), "familje e ngushtë" nënkupton: anëtarët e familjes të lidhur me martesë ose 
birësim; fëmijë dhe prindër, vëllezër e motra, gjysmë vëllezër e gjysmë motra, gjyshër e nipër e 
mbesa; ose lidhur nga dhe deri në shkallën e dytë; duke jetuar së bashku për pesë vjet në mënyrë të 
vazhdueshme në lidhje si prind-kujdestar dhe fëmijë, nënë ose kujdestare dhe njerk dhe nuse, nuse, 
dhëndër dhe prindër të bashkëshortëve. 
 
Në Dispozitën 2.12 (c), "person i lidhur me një shoqëri" do të thotë: një person që zotëron 
drejtpërdrejt ose tërthorazi 20% të aksioneve me të drejtë vote në shoqëri (kjo është shoqëria që 
ofron shërbime konsulente) ose përndryshe ka një pjesëmarrje të kualifikuar në atë shoqëri, si dhe 
punonjës ose anëtarë të organeve drejtuese të një shoqërie të tillë. 
 
Në Dispozitën 2.12 (c), "shoqëri të lidhura" do të thotë: një shoqëri që zotëron, drejtpërdrejt ose 
tërthorazi, të paktën 20% të aksioneve me të drejtë vote nga një shoqëri tjetër; një shoqëri në të 
cilën të paktën 50% e anëtarëve të bordit drejtues ose mbikëqyrës dhe bordit të drejtorëve janë 
anëtarë të bordit drejtues, bordit mbikëqyrës ose bordit të drejtorëve të shoqërisë tjetër; një 
shoqëri që, në përputhje me dispozitat e Ligjit për Shoqëri Tregtare, ka një pjesëmarrje të 
konsiderueshme, pjesëmarrje të shumicës ose pjesëmarrje të përbashkët në shoqërinë tjetër; dy 
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shoqëri të kontrolluara nga të njëjtët ose të njëjtët persona juridikë ose fizikë dhe një shoqëri e 
kontrolluar në një bazë tjetër nga një shoqëri tjetër. 
 
Në Dispozitën 2.12 (d), "klient i rëndësishëm" duhet të interpretohet si një klient nga i cili shoqëria 
arkëton pagesa, vlera totale vjetore e të cilave është një përqindje e konsiderueshme e të ardhurave 
vjetore të kompanisë, dhe "furnizues i rëndësishëm" duhet të interpretohet si (a) ai që merr një 
përqindje të konsiderueshme të të ardhurave të tyre totale vjetore nga shoqëria dhe/ose (b) ndaj të 
cilit shoqëria kryen pagesa, vlera totale vjetore e të cilit është një përqindje e konsiderueshme e të 
ardhurave vjetore të vetë shoqërisë. Shoqëritë do të duhet të ushtrojnë gjykim kur bëjnë këtë 
vlerësim [dhe duhet të marrin në konsideratë deklarimin e përqindjeve që do të përdorin për këto 
qëllime në aktet e tyre të brendshme]. 
 
Në Dispozitën 2.12 (e), "financimi i konsiderueshëm nga Shoqëria" duhet të interpretohet si pagesa, 
vlera totale vjetore e të cilave është një përqindje e konsiderueshme e të ardhurave vjetore të 
shoqërisë. 
 
Dispozita 2.14 duhet të interpretohet në përputhje me Nenin 342 (Sistemet e Menaxhimit), 
Nënseksioni 1 (Dispozitat e Përbashkëta), Seksioni 6 (Organet e Shoqërisë), Kapitulli i Katërt 
(Shoqëria Aksionare), Pjesa e Pestë (Llojet e Shoqërive Tregtare). 
 
Dispozita 2.16 duhet të interpretohet në përputhje me nenin 344 (Organet Zgjedhore), Nënseksioni 
1 (Dispozita të Përbashkëta), Seksioni 6 (Organet e Shoqërisë), Kapitulli i Katërt (Shoqëria Aksionare), 
Pjesa e Pestë (Llojet e Shoqërive Tregtare). 
 
Në Dispozitën 2.22, "anëtarët e jashtëm" duhet të interpretohen me kuptimin e "personave të tjerë" 
në përputhje me Nenin 359 (Organet Zgjedhore), Nënseksioni 1 (Dispozitat e Përbashkëta), Seksioni 
6 (Organet e Shoqërisë), Kapitulli i Katërt (Shoqëria Aksionare), Pjesa e Pestë (Llojet e Shoqërive 
Tregtare) dhe "e pavarur nga Shoqëria dhe Bordi Drejtues i saj" duhet të interpretohen si persona të 
cilët nuk janë të punësuar nga Shoqëria ose anëtar i Bordit Drejtues të saj. 
 
Dispozita 2.27 duhet të interpretohet në përputhje me Nenin 352 (Raport në lidhje me Funksionimin 
e Shoqërisë), Nënseksioni 1 (Dispozita të Përbashkëta), Seksioni 6 (Organet e Shoqërisë), Kapitulli i 
Katërt (Shoqëria Aksionare), Pjesa e Pestë (Llojet e Shoqërive Tregtare) 
 
 
Pjesa e katërt: Konflikti i interesit 
 
Në Dispozitën 4.1 (c), "dhuratat me vlerë materiale ose donacione" duhet të interpretohen si 
dhurata që do të përmirësojnë materialisht karrierën profesionale ose stilin e jetës personale të 
pranuesit. Shoqëritë  do të duhet të ushtrojnë gjykim kur bëjnë këtë vlerësim [dhe duhet të marrin 
në konsideratë deklarimin e përqindjeve që do të përdorin për këto qëllime në aktet e tyre të 
brendshme]. 
 
Dispozita 4.2 duhet të interpretohet në përputhje me nenin 460 (Procedura për Miratimin e një 
Marrëveshje Biznesi me një Palë të Interesuar), Seksioni 2 (Marrëveshjet e Biznesit me një Palë të 
Interesuar), Kapitulli i Pestë (Ofertat kryesore të Biznesit dhe Marrëveshjet e Biznesit me një Palë të 
Interesuar), Pjesa e Pestë (Llojet e Shoqërive Tregtare). 
 
Dispozita 4.3 duhet të interpretohet në përputhje me nenin 460 (Procedura për Miratimin e një 
Marrëveshje Biznesi me një Palë të Interesuar), Seksioni 2 (Marrëveshjet e Biznesit me një Palë të 
Interesuar), Kapitulli Pesë (Ofertat kryesore të Biznesit dhe Marrëveshjet e Biznesit me një Palë të 
Interesuar), Pjesa e Pestë (Llojet e Shoqërive Tregtare). 
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Pjesa e pestë: Rreziku dhe Kontrolli 
 
Dispozita 5.4 duhet të interpretohet në përputhje me Nenin 415-a, Seksioni 6-a (Shërbimi i Auditimit 
të Brendshëm), Kapitulli Katër (Shoqëria Aksionare), Pjesa e Pestë (Llojet e Shoqërive Tregtare) të 
Ligjit për Shoqëri Tregtare. 
 
 
Dispozita 5.8 duhet të interpretohet në përputhje me Ligjin për Mbrojtjen e Denoncuesve.5 . 
 
Pjesa e shtatë : Transparenca dhe Publikimi 
 
Dispozita 7.2 duhet të interpretohet në përputhje me nenin 388-a (Përmbajtja e ftesës, përkatësisht 
thirrjes publike të Shoqërisë , aksionet e së cilës janë të listuara në Bursën, d.m.th. Shoqëria e cila në 
përputhje me Ligjin e letrave me vlerë ka obligime të veçanta të njoftimit) , Segmenti 2  (Thirrja dhe 
mbajtja e Kuvendit), Nënseksioni 4 (Kuvendi i Shoqërisë), Seksioni 6 (Organet e Shoqërisë), Kapitulli i 
Katërt (Shoqëria Aksionare), Pjesa e Pestë (Llojet e Shoqërive Tregtare). 
 
Dispozita 7.3 duhet të interpretohet në përputhje me Nenin 384 (Kuvendi Vjetor), Segmenti Një 
(Dispozitat e Përgjithshme mbi Kuvendin), Nënseksioni 4 (Kuvendi i Shoqërisë), Seksioni 6 (Organet e 
Shoqërisë), Kapitulli i Katërt (Shoqëria Aksionare), Pjesa e Pestë (Llojet e Shoqërive Tregtare). 
 
 

 
 
  

                                                           
5
 Ligji për mbrojtjen e denoncuesve, publikuar në  “Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë” nr. 

196/2015 dhe  35/2018 dhe “Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 257/2020. 
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Shtojca B: ZBATIMI I KODIT NGA SHOQËRI TË CILAT KANË SISTEM 
ME NJË NIVEL MENAXHIMI 

Gjatë aplikimit të Kodit, shoqëritë të cilat kanë sistem me një nivel menaxhimi (d.m.th. Shoqëritë të 
cilat kanë Bordin e Drejtorëve të përbërë nga anëtarë ekzekutiv dhe jo-ekzekutiv) duhet të 
interpretojnë dispozitat e Kodit si më poshtë: 
 
Pjesa 1: Të drejtat e aksionarëve dhe marrëdhëniet me aksionarët  
 
Të gjitha referencat për Bordin Mbikëqyrës dhe/ose Bordin Drejtues duhet të interpretohen si 
referenca për Bordin e Drejtorëve në tërësi. 
 
Në Dispozitën 1.11, referimi i Kryetarit të dy Bordeve do të interpretohet se i referohet Kryetarit të 
Bordit të Drejtorëve dhe Drejtorit Ekzekutiv. 
 
Pjesa 2: Bordi Mbikëqyrës  
 
Të gjitha referencat për Bordin Mbikëqyrës dhe/ose Bordin Drejtues duhet të interpretohen si 
referenca për Bordin e Drejtorëve në tërësi, me përjashtimet e mëposhtme: 
 
Dispozitat 2.1 dhe 2.2: referenca e Bordit Drejtues  duhet të interpretohet si një referencë e 
anëtarëve ekzekutiv të Bordit të Drejtorëve të Shoqërisë. 
 
Dispozita 2.3:  fjalia e parë nuk zbatohet për Shoqëritë të cilat kanë sistem me një nivel menaxhimi, 
dhe fjalia e dytë duhet të interpretohet në kuptimin që anëtarët ekzekutiv të Bordit të Drejtorëve 
nuk duhet të jenë të pranishëm kur diskutojnë për punën dhe shpërblimin e tyre. 
 
Dispozita 2.8: fjalia e parë duhet të interpretohet në kuptimin që Kryetari i Bordit të Drejtorëve nuk 
duhet të ketë qenë anëtar ekzekutiv i Bordit të Drejtorëve të paktën dy vjet para zgjedhjes së tij. 
 
Dispozita 2.16: përveç informacionit të dhënë, Shoqëria do të njoftojë gjithashtu nëse kandidati 
është propozuar si anëtar ekzekutiv ose jo-ekzekutiv i Bordit të Drejtorëve. 
 
Dispozita 2.21: kjo duhet të interpretohet duke nënkuptuar që anëtarët e Komiteteve duhet të jenë 
ose jo anëtarë ekzekutiv të Bordit të Drejtorëve ose anëtarë të jashtëm (por jo anëtarë ekzekutiv). 
Shumica duhet të jenë anëtarë jo-ekzekutiv të Bordit të Drejtorëve, dhe të paktën një duhet të jetë 
anëtarë i pavarur jo-ekzekutiv. 
   
Dispozita 2.27: referenca e Bordit Drejtues duhet të interpretohet si një referencë e anëtarëve 
ekzekutiv të Bordit të Drejtorëve të Shoqërisë. 
 
Dispozitat 2.31 - 2.34: këto dispozita duhet të interpretohen në lidhje me shpërblimin (shumën fikse  
mujore) të anëtarëve jo-ekzekutiv të Bordit të Drejtorëve. Shpërblimi i anëtarëve ekzekutiv të Bordit 
të Drejtorëve rregullohet në Dispozitat 3.8 - 3.13. 
 
Pjesa 3: Bordi Drejtues 
 
Dispozita 3.1: referencat e Bordit Drejtues  duhet të interpretohen si referenca të anëtarëve 
ekzekutiv të Bordit të Drejtorëve të Shoqërisë. 
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Dispozita 3.2: referencat e Bordit Drejtues  dhe Bordit Mbikëqyrës duhet të interpretohen si 
referenca të Bordit të Drejtorëve në tërësi. 
 
 
Pika 3.3-3.6: këto dispozita nuk zbatohen për Shoqëritë të cilat kanë sistem me një nivel menaxhimi. 
Anëtarët ekzekutiv dhe jo -ekzekutiv të Bordit të Drejtorëve mbulohen nga Dispozitat 2.6, 2.14 - 2.17 
dhe 2.25. 
 
Dispozitat 3.7-3.11: referencat e anëtarëve të Bordit Drejtues duhet të interpretohen si referenca të 
anëtarëve ekzekutiv të Bordit të Drejtorëve të Shoqërisë. 
 
Pjesa 4: Konflikti i interesit 
 
Të gjitha referencat për Bordin Mbikëqyrës dhe/ose Bordin Drejtues duhet të interpretohen si 
referenca për Bordin e Drejtorëve në tërësi. 
 
Pjesa 5: Rreziku dhe Kontrolli 
 
Të gjitha referencat e Bordit Mbikëqyrës dhe/ose Bordit Drejtues  duhet të interpretohen si 
referenca për Bordin e Drejtorëve në tërësi, me një përjashtim: 
 
Dispozita 5.1: referenca e Bordit Drejtues duhet të interpretohet si një referencë e anëtarëve 
ekzekutiv të Bordit të Drejtorëve të Shoqërisë. 
 
Pjesa 6: Palët e interesuara, qëndrueshmëria dhe çështjet sociale 
 
Të gjitha referencat e Bordit Mbikëqyrës dhe/ose Bordit Drejtues duhet të interpretohen si 
referenca për Bordin e Drejtorëve në tërësi, me përjashtimet e mëposhtme: 
 
Dispozitat 6.1 dhe 6.4: referenca e Bordit Drejtues duhet të interpretohet si referencë e anëtarëve 
ekzekutiv të Bordit të Drejtorëve të Shoqërisë. 
 
Pjesa 7: Transparenca dhe Publikimi 
 
Të gjitha referencat e Bordit Mbikëqyrës dhe /ose Bordit Drejtues duhet të interpretohen si 
referenca për Bordin e Drejtorëve në tërësi. 
 
 
 
 
 
 
 
 


