
 
 

 
 

Raundi përfundimtar i ofertimit për spin-offin special për ndërmarrjet Banja e 
Kllokotit dhe Përparimi u vlerësua si e suksesshme -   

Vala e katërt e gatshme të shpallet  
 

22 Shtator, 2004 
 
Prishtinë   
 
Sot zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit nën vëzhgimin e 6 anëtarëve të Bordit të 
Drejtorëve të AKM-së, pranuan dhe hapën Ofertat e Dyta për spin-offet speciale të NSH-ve 
Banja e Kllokotit dhe Përparimi. 
 
Fituesi i përkohshëm për Banjën e Kllokotit ishte ofertuesi më shifër P79 me 4,602,361 Euro. 
Fituesi i përkohshëm për Përparimin ishte ofertuesi P109 me çmim 1,199,999 euro. 
Kjo përmbyll të gjitha transaksionet për raundin e tretë, me përjashtim të spin-offit special të 
Ferronikelit. Dita e parë e ofertimit për Ferronikelin është me 17 Nëntor 2004. 
 
Rezultatet e Valës së Tretë 
Me 15 shtator 2004 në Prishtinë u organizua ceremonia e hapjes së ofertave të procesit të 
privatizimit. Kishte 129 oferta për 21 Ndërmarrje të reja, dhe shuma e përgjithshme e 
ofertave në raundin e parë ishte rreth 88 milion euro.   
 
Z. Ahmet Shala, Zëvendës Drejtor i AKM-së për NSH (ndërmarrje shoqërore) tha: 
 

“Investitorët, komuniteti kosovar dhe institucionet e Kosovës si IPVQ dhe Oda 
Ekonomike kanë filluar të besojnë prapë në procesin e privatizimit dhe në AKM-
në. Unë shpresoj se do të vazhdojmë tutje në mënyrë te njejtë transparente dhe 
të suksesshme.” 

 
Rezultatet e spin-off-it të zakonshëm 
 
Në raundin e dytë të ofertimit, 18 nga 19 ndërmarrje të reja patën oferta, që gjithshej ishin 
mbi €16 million.  (Për shkak të modifikimeve nga Kombet e Bashkuara, procesi i ofertimit 
tani bëhet në dy raunde)  
 
Oferta me çmim më të lartë për spin-off-in e rregullt ishte  €4,111,111 për shtëpinë e 
mallrave 17 Nentori . 
 
Disa nga ofertat tjera përfshijnë:  
 
Fazita     €2,781,250 
Mbushtorja Lipjan  €2,081,250 
Buzagillek   €2,706,250 
Bujqesia-Zahaq  €1,101,250 
 

  



Rezultat e Spin-off-it Special  
 

Dy ndërmarrje shoqërore në valën e tretë, Banja e Kllokotit dhe Përparimi janë spin-off-e 
speciale. Data e parë e ofertimit për këto ndërmarrje ishte me 15 shtator. Në raundin e parë të 
ofertimit Banja e Kllokotit dhe Përparimi kishin gjithsej 16 oferta me gjithsej mbi 18 milion 
euro.   
Oferta më e lartë për Banjën e Kllokotit në raundin e pare të ofertimit ishte  €3,451,111. 
Oferta më e lartë për Përparimin në raundin e pare të ofertimit ishte €1,151,250 
 
 
Ferronikeli 
  
NSH Ferronikeli gjithashtu do të privatizohet me spin-off special. Afati i para-kualifikimit të 
investitorëve ende nuk ka përfunduar. 
Ofertimi për FerroNikelin do të bëhet diku kah fundi i vitit 2004.  
 
 
Vala e katërt  
 
Vala e katërt e privatizimit është e gatshme të shpallet.. 
 
Dita e shpalljes nuk është vendosur ende.    
  
 
 
 
 
 
 

  


