
 

  TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN   
 
Emri i NSH-së N.P. Fabrika e Birrës (“Birraria e Pejës”)  
  
Emri i Ndërmarrjes 
së Re 

Ndërmarrja e Re “Birraria e Pejës” SH.P.K. (“Ndërmarrja e Re”) 
Ndërmarrja e re do të përfshijë vetëm asetet që përbëjnë prodhimin e 
Birrës dhe aktivitetin komercial të Birrarisë së Pejës , që do të thotë 
pjesa më e madhe e lokacionit kryesor të prodhimit në Pejë. Nuk 
përfshin një numër të aseteve të Birrarisë së Pejës të cilat konsiderohen 
të jenë “ jo thelbësore”. Kushtet e Spin-off-it Special aplikohen për 
tenderin e Ndërmarrjes së Re. 

  
Vendndodhja Pejë 
  
Biznesi/Sektori Përpunimi i agro-produkteve 
  
Prodhimet Produkti kryesor i birrarisë së Pejës është lloji-Pilsner birrë e çiltër dhe 

tërësisht e aromatizuar , me shenjën “Birrë e Pejës”. Shitet në shishe të 
xhamit (0.5 litra; 0.33 litra) dhe bucelë (50 litra). “Birrë e Pejës” është 
birrë që kryeson në Kosovë, ku edhe gëzon njohje të fortë të shenjës. 
Kompania gjithashtu prodhon malt (lënda e parë kryesore e birrës) nga 
elbi, për nevoja të veta dhe gjithashtu për palët e treta. Të ardhurat tjera 
vijnë nga shitja e elbit dhe nga prodhimet prej birrës.  

  
Tregu Momentalisht tregu i birrarisë është kryesisht në Kosovë. Tregu kosovar 

paraqet një potencial të rëndësishëm në zhvillim, siç shihet si ‘’i 
pazhvilluar“ në kuptim të konsumimit për banorë (veçanërisht në 
krahasim me tregun në Ballkan dhe Evropën Lindore). Në vitet e fundit, 
është rritur dukshëm, sipas shitjes së raportuar nga ndërmarrja për vitin 
2004 shuma e shitjes ka qenë 11.2 milion €. Rreth 90 % e shitjes është 
bërë përmes një mori shpërndarësve të vegjël privat, vetëm disa pike të 
shitjes me pakicë janë furnizuar direkt.    
Menaxhmenti beson që ekziston potencial i konsiderueshëm për eksport 
në shtetet me popullsi të madhe etnike- Shqiptare.  

  
Konkurrenca Birraria e Pejës është e vetmja birrari e rëndësishme në Kosovë dhe 

udhëheqëse e qartë në treg. Janë vetëm dy birrari vendase shumë më të 
vogla, por konkurrenca prej tyre është shumë  e kufizuar. Përveç “Birrës 
së Pejës”,  llojet e importuara që prodhohen nga kompanitë e mëdha të 
birrës në regjionet fqinje janë në dispozicion të gjerë dhe në përgjithësi 
më të shtrenjta . 

 

  
Punonjësit Ndërmarrja aktualisht punëson rreth 506 staf punues. 

 
Fact Sheet NewCo Peja Brewery L.L.C. Alb 1 
    
Asnjë informacion rreth ndërmarrjes i paraqitur në këto të dhëna nuk është i garantuar. Investitorët e mundshëm 
inkurajohen të kontaktojnë Agjencinë Kosovare të Mirëbesimit (AKM) të kërkojnë dokumentet për ofertim. Ata të cilët 
dëshirojnë të dorëzojnë ofertë duhet të bazohen në hulumtimin e tyre. Investitorët e mundshëm rekomandohen të kryejnë 
hulumtimin e tyre paraprak para se të dorëzojnë ndonjë ofertë ose propozim për tender. Këto të dhëna për ndërmarrjen janë 
në dispozicion sipas kushteve të përgjithshme lidhur me dhënien e informatave publikut mbi kandidatët për privatizim dhe 
mund të merren nga faqja e AKM-së në internet: http://www.kta-kosovo.org 



 

 

Ndërtesat dhe toka Ndërmarrja e Re ndodhet në lokacionin prej 18 hektarëve, me qasje të 
lehtë nga rruga kryesore. Ka hapësirë të mjaftueshme për zhvillimin e 
ndërtimit të mëtutjeshëm (totali i sipërfaqes së ndërtuar është c. 3.8 
hektarë). Ndërtesat që e mbulojnë prodhimin ne ndërmarrje, 
ambalazhimi dhe aktivitetet e deponimit ndodhen afër njëra tjetrës. 

  
Asetet tjera Ndërmarrja e Re përfshin uzinën dhe të gjitha pajisjet e nevojshme për 

prodhimin e 325,000 hektolitra birrë dhe 17,600 ton Maltë në vit.  Përveç 
kësaj, pajisjet përfshijnë pjesën e uzinës për zierjen e birrës që është e 
papërfunduar me një kapacitet shumë më të lartë prodhues – e kjo ka 
mundësi të kompletohet më vonë. Kompania gëzon një furnizim të sigurt 
me lëndë të parë dhe përfiton nga furnizimi i bollshëm me ujë të pastër . 

  
Detyrimet që do të 
barten  

Vetëm detyrimet kufizuara të kapitalit aktiv të ndërlidhura me biznesin 
thelbësor të Birrarisë së Pejës do të transferohen në Ndërmarrjen e re . 

  
Pamja e pjesshme 
e instalimeve 

 
  
Informatat  Niels Hartog, Drejtues i Zyrës Rajonale të AKM-së Pejë 

Zyra Rajonale e AKM-së Pejë 
Tel +381 (0) 39 32570 x111  
E-mail: niels.hartog@eumik.org

  
Dokumentet e 
ofertimit  

Agjencia Kosovare e Mirëbesimit  
Rruga Ilir Konushevci Nr.8 
(ish-UNCC) 
10000 Prishtinë, Kosovë 

Tel: + 381 (0) 38 500 400 x1255 
Fax: + 381 (0) 38 248 076 
www.kta-kosovo.org 
kta@eumik.org 
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