Tirana, on 16/09/2021
The announcement of the winning proposals
Regarding the selection of the Lead Managers who will lead the process of issuance
of a Eurobond the international market.

From 7 of September up to 15th of September 2021, in the Ministry of Finance and
Economy were reviewed all proposals submitted by the banks for the issuance by the
Republic of Albania of a Eurobond in the international market.
The evaluation of proposals was made on the basis of:
1. The experience of the institution in similar transactions, the market presence and the
capacity to provide the required financing;
2. The risks that bear each of the proposals;
3. The lowest effective cost by all its components;
a) Maturity;
b) Repayments;
c) Commissions, interest and every other factor that may affect the overall cost of
borrowing in accordance with the market conditions.
Upon completion of the evaluation, the Ministry of Finance and Economy announces as
winners the proposals submitted by: (i) JP Morgan; (ii) Societe Generale (iii) Banca IMI
& Intesa Sanpaolo Bank Albania and (iv) OTP, by selecting them as Joint Lead Managers
to run the process of issuance by the Republic of Albania of a Eurobond in the
international market.
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Tiranë, 16/09/2021
Shpallja e propozimeve fituese
lidhur me përzgjedhjen e Menaxherëve Bashkëdrejtues (Lead Managers) që do
drejtojnë procesin e emetimit të një bond-i në tregun ndërkombëtar.
Nga data 7 deri në 15 Shtator 2021, në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë u shqyrtuan
propozimet e paraqitura nga bankat për emetimin nga Republika e Shqipërisë të
Eurobondit në tregun ndërkombëtar. Sipas VKM Nr. 253, Datë 09.05.2018 të ndryshuar,
përzgjedhja e Rregulluesëve Kryesorë (Joint Lead Managers) është kryer bazuar në
kriteret e mëposhtme:
Vlerësimi i propozimeve u bë mbi bazën e:
1. Eksperiencës së institucioneve në transaksione të ngjashme, prezencën e tyre në tregje
dhe kapacitetin për sigurimin e financimit të kërkuar;
2. Risqeve të ndryshme që mbart secili prej propozimeve;
3. Kostos më të ulët efektive me të gjitha elementet e saj si:
a) Afati i maturimit;
b) Mënyra e shlyerjes;
c) Komisionet, interesi dhe faktorë të tjerë që ndikojnë në koston e huamarrjes në
varësi të kushteve të tregut.
Në përfundim të vlerësimit, Ministria e Financave dhe Ekonomisë shpall fituese
propozimet e paraqitura nga: (i) JP Morgan; (ii) Societe Generale; (iii) Banca IMI & (iv)
OTP duke i përzgjedhur ato si Bashkë-rregullues Kryesor (Joint Lead Managers) për të
drejtuar procesin e emetimit nga Republika e Shqipërisë të Eurobondit në tregun
ndërkombëtar.
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