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PROFILI

Shtetësia

Strategjist i nivelit të lartë për industritë globale, Këshilltar dhe Konsulent,
Negociator dhe Avokat i trajnuar dhe liçensuar në SH.B.A.

SH.B.A./Shqipëri

I specializuar në ndërtimin e zgjidhjeve strategjike dhe strukturimin & negocimin e
transaksioneve komplekse për sipërmarrje të përbashkëta, shitblerje asetesh dhe aksionesh,
financime tradicionale dhe pa rekurs, investime dhe menaxhime kapitali, si dhe
marrëveshje për zhvillimin e projekteve, në nivel vendas dhe ndërkombëtar.

EKSPERIENCA PROFESIONALE

Aftësitë

Partner, FROST & FIRE CONSULTING – Tiranë, Shqipëri
Tetor 2017 - aktualisht

Udhëheqje

Avokat, HOGAN LOVELLS US LLP – Maryland, SH.B.A.
Tetor 2013 – Maj 2017

Planifikim Strategjik

Inxhinjer Programimi, MFORMATION TECHNOLOGIES – New Jersey, SH.B.A.
Nëntor 2007 – Gusht 2010

Ndërmjetësim (Mediation)

Negociata Ndërkombëtare

Këshilltar Ligjor

Oficer i Pranimeve, COPPIN STATE UNIVERSITY – Maryland, SH.B.A.
Shtator 2003 – Tetor 2007

KËSHILLAT DHE KOMITETET

Lidhje

Dhoma Amerikane e Tregtisë – Tiranë, Shqipëri
Sekretar dhe Anëtar i Këshillit të Drejtuesve - Prill 2019 – aktualisht
Anëtar i Komitetit Regullator, Ligjor & IPR - Nëntor 2018 – aktualisht

LinkedIn
The LEGAL500

Instituti Harry T. Fultz – Tiranë, Shqipëri
Anëtar i Këshillit të Drejtuesve - Shtator 2018 – aktualisht

ARSIMIMI

Industri

UNIVERSITETI ‘MARYLAND SCHOOL OF LAW’ – Maryland, SH.B.A. – Maj 2013

Bankë & Financë

Juris Doctor, Urdhër i Kësulës
Mesatarja: 3.87 (Equiv. 10) Nderime: Magna Cum Laude

Energji, LNG, Minerale

UNIVERSITETI ‘COPPIN STATE UNIVERSITY’ – Maryland, SH.B.A. – Maj 2006

Pronë Intelektuale

Master Shkencor në ‘Kriminologji’
Mesatarja: 4.0 (Equiv. 10) Nderime: Magna Cum Laude

Financim Projektesh

Energji e Rinovueshme

Telekomunikacion

UNIVERSITETI ‘COPPIN STATE UNIVERSITY’ – Maryland, SH.B.A. – Maj 2003
Bachelor i Shkencave në ‘Shkencë Kompjuterike dhe Matematikë’
Mesatarja: 4.0 (Equiv. 10) Nderime: Summa Cum Laude

E Drejta Tregtare
Teknologjia ‘Blockchain’

LIDHJE PROFESIONALE

Gjuhët






Anglisht – Zotërim amtar

Anëtar i Dhomës së Avokatëve Amerikanë
Anëtar i Dhomës së Avokatëve të Maryland
Anëtar i Divizionit të Avokatëve të Rinj në Maryland
Liçensa e Avokatëve Maryland Nr. 1312180078

TË TJERA




Mbikqyrja e Ligjit të Maryland – Redaktori i Shënimeve & Komenteve
Zhvillimet e të Drejtës Tregtare në Maryland – Redaktor
Udhëzues për procesin e ndërtimit dhe zhvillimit në Baltimore – Bashkautor

Shqip – Amtar
Italisht - Bisedor

Eksperiencë Përfaqësuese

BANKA & FINANCË
Bank of America

Financimi i borxheve afatmesme dhe afatgjata për disa shoqëri me investime në industrinë energjetike

Mbi $500 milion

Credit Suisse

Shitblerja e disa partneriteteve të kufizuara me Blackstone Group

Konfidenciale

Wells Fargo

Marrëveshjet e përcaktimit dhe regjistrimit të barrës së sigurisë për borxhet e kolateralizuara në lidhje me financimin e ndërtimeve
për stadiumin e futbollit “M&T Bank Stadium” të qytetit të Baltimore-ës

Mbi $250 milion

ENERGJI TRADICIONALE & E RINOVUESHME
General Electric
ContourGlobal
Exelon Corporation

Financimi dhe zhvillimi i projekteve të energjisë së rinovueshme; negocimi i marrëveshjeve të furnizimit me pajisje; shitblerja e
aksioneve në kompanitë e projekteve; marrëveshjet e blerjes së energjisë; kontratat për diferencat
Financimi, zhvillimi, ndërtimi dhe operimi i projektit Kosova e Re bazuar në djegien e linjitit me madhësi 550 MW dhe të gjitha
marrëveshjet themelore për këtë projekt
Krijimi dhe financimi i një sipërmarrje të përbashkët fokusuar në teknologjinë e ruajtjes së energjisë nëpërmjet baterive për
projektet e energjisë së rinovueshme

Mbi $500 milion
Mbi $1.2 miliard
Mbi $75 milion

Tradewind Energy

Negocimi i marrëveshjeve të blerjes së energjisë dhe kontratave për diferenca për projektet e erës

Mbi $500 milion

EDP Renewables

Negocimi i marrëveshjeve të blerjes së energjisë dhe kontratave për diferenca për projektet diellore dhe të erës

Mbi $750 milion

SunEdison

Negocimi për blerjen dhe shitjen e një portofoli ndërkombëtar të projekteve diellore

Mbi $250 milion

SolarCity

Negocimi për zhvillimin dhe financimin e kopshteve diellore

Mbi $100 milion

GAZI NATYRAL & INFRASTRUKTURE GAZSJELLESE
Dominion Energy

Financimi, zhvillimi dhe ndërtimi i gazsjellësit Atlantic Coast Pipeline dhe negocimi i marrëveshjeve themelore të sipërmarrjes

Mbi $5 miliard

UGI Corporation

Negocimi i marrëveshjeve për projektimin dhe ndërtimin e tubacioneve dhe nënstacioneve për projekte gazsjellëse

Mbi $750 milion

Venture Global LNG
Albgaz Sh. A.

Negocimi i marrëveshjeve të furnizimit të pajisjeve, marrëveshjeve të ndërtimit dhe mirëmbajtjes, dhe marrëveshjeve të blerjes së
gazit të lëngshëm natyral nga projektet në gjirin e Luizanës
Negocimi i krijimit të sipërmarrjeve të përbashkëta dhe financimit të ndërtimit dhe mirëmbajtjes së projekteve për shpërndarjen e
gazit natyror

Mbi $1 miliard
Mbi $10 milion

INFRASTRUKTURE & MJEDISI
Ecosystem
Investment Partners

Negocimi i marrëveshjeve për shitblerjen dhe rehabilitimin e pasurive të paluajtshme dhe të tokës, si dhe për shitblerjen e krediteve
të energjisë së rinovueshme të origjinuar nga këto kredite

Mbi $100 milion

Amadeus Group

Negociatat për financimin e ndërtimit dhe operimit të një hoteli dhe kazinoje të nivelit më të lartë në Shqipëri

Mbi $50 milion

Gener 2

Negociatat për financimin, ndërtimin dhe mirëmbajtjen nëpërmjet partneritetit publik privat për një autostrade të re

Mbi $250 milion

