MISIONI I AGRO & SOCIAL FUND
Agro & Social Fund është një Institucion Financiar i orientuar drejt zhvillimit, dhe me
fokus social, veçanërisht në sektorin agro dhe bizneset e vogla e të mesme, në zonat
rurale dhe zonat urbane. Ne ofrojmë shërbim cilësor, vlerësojmë respektin,
transparencën në komunikim, konfidencialitetin, mosdiskriminimin dhe evitimin e
mbingarkesës me borxhe. Fokusi ynë është financimi, forcimi i këtyre aktiviteteve,
përmirësimi i jetës në komunitete, sepse jemi të bindur që në këtë mënyrë luftojmë
varfërinë dhe këto biznese krijojnë numrin më të madh të vendeve të punës dhe japin
një kontribut thelbësor në ekonominë e vendit. Aksionerët tanë presin një fitim të
qëndrueshëm nga investimi, por nuk janë të interesuar vetëm për maksimizimin
afatshkurtër të fitimit por duke vendosur në fokus edhe anën sociale të Institucionit.
MISSION OF AGRO & SOCIAL FUND
Agro & Social Fund is a Financial Institution oriented toward development, and social
focus, especially in agro, small and medium business sector, in rural and urban areas.
We offer quality services, value respect, transparency in communication,
confidentiality, non-discrimination and avoidance of over debt. Our focus is financing,
strengthening of these activities, improvement of life in the community, because we
are convinced that in this way we fight poverty and these businesses create the largest
number of jobs and make a vital contribution to the economy. Our shareholders
expect a sustainable return on investment, but they are not interested only in shortterm profit maximization but they are also focused on the social side of the Institution.

VLERAT E AGRO & SOCIAL FUND
Ne jemi të përkushtuar
Agro & Social Fund është e përkushtuar për të punuar me shtresat në nevojë të shoqërisë me
qëllim që të nxisë transformimin e jetës së tyre.
Ne jemi administratorë
Ne jemi të përgjegjshëm për burimet që na janë besuar dhe i menaxhojmë ato në mënyrë të
tillë që të sjellin përfitim maksimal për kompaninë dhe klientët tanë.
Ne vlerësojmë njerëzit
Ne i respektojmë të gjithë njerëzit në mënyrë të barabartë. Ne u japim përparësi më tepër
njerëzve, sesa fitimit, strukturave apo sistemeve.
Ne jemi të besueshëm dhe profesionalë
Ne do të jemi punonjës dhe një kompani e besuar në treg – ajo e cila qëndron për integritetin
dhe vendos një standard për të, duke frymëzuar të tjerët të jenë gjithmonë të besueshëm dhe
të ndershëm; të vlerësojnë më tepër parimet sesa fitimin dhe qëllimet tradicionale të biznesit.
Karakteri ynë është që të drejtojë nëpërmjet shembullit, të promovojë transparencën dhe
sjelljen etike.
VALUES OF AGRO & SOCIAL FUND
We are committed
Agro & Social Fund is committed to work with the people in need of the society in order to
promote the transformation of their life.
We are stewards
We are faithful to the purpose of which resources are entrusted to us and manage them in a
manner that brings maximum benefit to the company and our clients.
We value people
We regard all people equally. We give priority to people before money, structure and system.

We are trustworthy and professional
We will be staff and a company that is trusted in the marketplace - one that stands for integrity
and sets a standard for it, inspiring others to be always truthful and fair as principles held higher
than profit and traditional business goals. Our character is to lead by example to promote
transparency and ethical behavior.

