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Agjencia Kosovare e Mirëbesimit mbajti Seminar mbi mundësitë e investimeve në 

të ardhmen e afërt  
 
Prishtinë – Të premten Agjencia Kosovare e Mirëbesimit mbajti seminar për investitor në Hotel 
Grand, mbi gjendjen aktuale të privatizimit në Kosovë, si dhe me mundësitë e investimeve. Ky 
është seminari i dytë i investimeve prej riformimit të Bordit të AKM-së nën udhëheqjen e Z/PSSP 
Joachim Ruecker. 
 
Mbi 100 individë të interesuar morën pjesë në seminar. Gjatë përshkrimit të shkurtër, Jasper Dick, 
Drejtor Menaxhues i AKM-së, raportoi mbi mbarëvajtjen aktuale të privatizimit, sidomos mbi 
hapjen e fundit të tenderëve për valën e 6-të në të cilën 203 oferta ishin pranuar, me shumë të 
gjithëmbarshme prej 21 milion Euro. 
 
Drejtori i Privatizimit, Kirk Adams, dhe ekipi i tij informoi publikun mbi mundësitë e ardhshme 
për investime në valën e 7-të dhe 8-të të privatizimit për të cilat ditët e ofertimit tani janë të 
caktuara për 21 shtator dhe pastaj 12 tetor. Më tutje, Adams shtoi se “76.9 milion Euro janë të 
paguara ose pritet të paguhen nga shitjet e Spin-off të Rregullt, 42 milion Euro janë paguar ose 
pritet të paguhen nga shitjet me Spin-off Special, me zotime për investime në shumë prej 66 milion 
Euro. Privatizimi në Kosovë është duke ecur me shpejtësinë më të madhe”. 
 
Në mesin e Kompanive të Reja (NewCo) me Spin-off të Rregullt, AKM-ja poashtu ka hedhur në 
tender ndërmarrje të kategorizuara si “Margaritarë” të Kosovës, privatizimi i së cilave shpresohet 
të ketë ndikim pozitiv në ekonominë e Kosovës. Në mesin e “Margaritarëve” numërohet 
“Verëtaria Rahoveci”, “Fabrika e Birrës në Pejë”, “Kompleksi i Hotelit Grand” në Prishtinë, dhe 
dy miniera të mëdha, “XIM Magneziti i Strezovcit”, dhe “Miniera e Goleshit”. 
 
Pas përfundimit të seminarit, stafi i privatizimit i AKM-së pasdite shënoi interesim të ngritur të 
investuesve potencial. 
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