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DETAJET MBI KONTAKTET DHE AUTORIZIMET

1. STATUSI

Pjesëmarrësi Emri shoqërisë

Statusi i
dokumentit:

Origjinal Amenduar

1.1 Aneksi 1 formon një pjesë integrale të Marrëveshjes së Pjesëmarrjes.

2. DETAJE TË PËRGJITHSHME PËR KONTAKTIN

Adresa postale: [adresa]
[Postcode]
[vendi]

Adresa: [adresa]
[Postcode]
[vendi]

Nr. i regjistrimit: [vendos nr.] NUIS [vendos nr.]
Adresa e
faturimit:

(vendos adresën nëse
është e ndryshme nga
adresa postale)

Telefoni: [vendos nr.] ………………….. [vendos nr.]
Adresa e e-mailit
për grupin e
tregtimit të ditës
në avancë:

[specifko adresën e e-mailit që do të përdoret për të marrë raportet
tregtare nga sistemi SESAM i ankandit të ditës në avancë ]

Adresa e e-mailit
nëë grupin për
shlyerjet

[specifiko adresën e e-mailit që do të përdoret për marrjen e raporteve të
faturave nga sistemi i pasqyrimit të BSHE ]

Adresa e e-
emailit për
grupin e
kolateralit:

[specifiko adresën që do të përdoret për marrjen e raporteve të kolateralit
nga sistemi i pasqyrimit të BSHE ]

3. Organizimi

Pjesëmarrësi autorizon çdo apo të gjithë individët e mëposhtëm në lidhje me Tregtimin
ose Pasqyrimin.

3.1 Personi përgjegjës për tregtimin e ditës në avancë

Emri: Pozicioni:
Telefoni: Celular:
E-mail:

Koment:
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3.2 Personi përgjegjës për shlyerjet

Emri: Pozicioni:
Telefoni: Celulari:
E-mail:
Koment:

3.3. Personi përgjegjës për kolateralin
Emri: Pozicioni:
Telefoni: Celulari:
E-mail:
Koment:

4. Amendimi

Bursa Shqiptare e Energjisë Elektrike dhe anëtarët e saj mund t’i drejtohen ERE me
kërkesën për amendime në këtë Aneks, dhe kjo e fundit shprehet me vendim mbi
miratimin apo jo të këtyre kërkesave. Në çdo rast palët kanë të drejtë të saktësojnë të
dhënat e kërkuara sipas këtij Aneksi.

* * *

Për dhe në emër të Kompanisë

Data:

Firma Emri dhe titulli

Nënshkrimi
Nënshkrimet e autorizuara janë të kërkuara për ta bërë efektive këtë Aneks 1 dhe çdo
amendament. Nënshkrimet e autorizuara ekzekutohen nga persona që kanë autoritet të
përgjithshëm për nënshkrimet për Pjesëmarrësin ose personi Përgjegjës, në përputhje me
nenin 3 të këtij aneksi (vetëm në rastet e amendimit).
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