EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË
DHËNAT E SUBJEKTIT “SHOQËRI AKSIONARE”
GJENDJA E REGJISTRIMIT
1. Numri unik i identifikimit të subjektit L91619024U
(NUIS)
2. Data e Regjistrimit
19/04/2019
3. Emri i Subjektit

Illyrian Guard

4. Forma ligjore

Shoqëri Aksionare

5. Data e themelimit

12/04/2019

6. Kohëzgjatja

Nga: 12/04/2019

Deri:

7. Zyra qëndrore e shoqërisë në Shqipëri

Tirane Tirane TIRANE Prane Akademise se Sigurise, Rruga
e Elbasanit, Sauk, Tirane, 1016, Tirane, Shqiperi.

8. Kapitali

10.000.000,00

9. Vlera e kapitalit të shlyer:

10000000.0000

10. Numri i aksioneve:

10.000,00

10.1 Vlera nominale:
11. Kategoritë e aksioneve të shoqërisë

1.000,00
të zakonshme

me përparësi

me të drejte
vote

pa të drejte
vote

11.1 Numri për secilën kategori
12. Objekti i aktivitetit:

Fushen e rendit dhe sigurise publike. Teknologjise se
Informacionit. Zhvillimit, prodhimit, mirembajtjes dhe operimit te
sistemeve teknologjike te monitorimit te rendit dhe sigurise
publike. Shoqeria kryen aktivitet me qellim ofrimin e sherbimit me
kushte me te mira dhe kosto me te favorshme se tregu, per

1

13. Sistemi i administrimit

Ministrine e Brendshme dhe institucionet apo agjencite ne varesi te
saj. Shoqeria kryen aktivitete te tjera tregtare me qellim gjenerimin
e fitimeve.
me një nivel
me dy nivele

14. Administratori/ët

Selim Troci

14.1 Afati i emërimit
15. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
15.1 Kufizimet e kompetencave (nëse
ka).
16. Anëtarët
e
Këshillit
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a
me dy nivele)
16.1 Kryetar/anëtar
16.2 Afati i emërimit
17. Anëtar i Pavarur
17.1 Përfaqesues i Punëmarrësve
17.2 Kushtet e pjesëmarrjes
18. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
19. Anëtarët
e
Këshillit
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a
me dy nivele)
19.1 Kryetar/anëtar
19.2 Afati i emërimit
20. Anëtar i Pavarur
20.1 Përfaqesues i Punëmarrësve
20.2 Kushtet e pjesëmarrjes
21. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
22. Anëtarët
e
Këshillit
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a
me dy nivele)
22.1 Kryetar/anëtar
22.2 Afati i emërimit
23. Anëtar i Pavarur
23.1 Përfaqesues i Punëmarrësve
23.2 Kushtet e pjesëmarrjes

Nga : 15/06/2020

Deri : 15/06/2023

Julian Hodaj
Anetar
Nga : 12/04/2019

Deri : 12/04/2021

Po
Jo

Elora Kokalari
Anetar
Nga : 12/04/2019

Deri : 12/04/2021

Po
Jo

Plarent Ndreca
Anetar
Nga : 01/10/2019

Deri : 01/10/2021

Po
Jo
2

24. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
GRANT THORNTON
25. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
25.1 Afati i emërimit
Nga : 12/04/2019
Nezir Marku
26. Drejtuesi teknik (nëse ka)
26.1 Afati i emërimit
Nga : 27/02/2020
27. Aksionarët

Deri : 12/04/2020
Deri :

Ministria e Brendshme
Me te drejte vote
Pa te drejte vote

27.1 Numri i Aksioneve

27.2 Përqindja e pjesëmarrjes
28. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

: 10000.0000
:

100,00

29. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Emri Tregtar: IG Sh.A
E-Mail: henrikelmazaj@gmail.com
Telefon: 0692094242

30. Statusi:

Aktiv

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Aplikim per regjistrimin fillestar te shoqerise anonime
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Akti i themelimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Regjistrimi Fillestar: CN-172379-04-19

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
10/06/2019

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-222138-06-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses se administratorit te shoqerise, date
07.06.2019 me te cilin eshte vendosur: Regjistrimi i Z. Admir Dine, si Drejtues Teknik.
Depozitimi i urdherit, date 06.05.2019 me te cilin eshte vendosur emerimi i Z. Admir Dine,
si Drejtues Teknik
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te drejtuesit teknik:
eshte shtuar anetari:
("Admir Dine")
Nga data "06/05/2019"
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
01/11/2019

Numri i ceshtjes: CN-377706-10-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, datë 01.10.2019 ku është vendosur:
Ndryshim i Anëtarit të Këshillit Mbikqyrës.Largim i Dritan Palnikaj dhe emërim i Plarent
Ndreca.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Plarent Ndreca")
Nga data "01/10/2019"
Ne daten "01/10/2021"
eshte larguar anetari:
("Dritan Palnikaj")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit

03/03/2020

Numri i ceshtjes: CN-476507-02-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 27.02.2020 ku eshte vendosur:
Shkarkimi nga detyra e administratorit Henrik Elmazaj dhe emerimin ne vend te tij te
Admir Dine. Depozitimi i kerkeses se administratorit, date 27.02.2020 ku eshte vendosur:
Largimi nga detyra e drejtuesit teknik Admir Dine dhe emerimin ne vend te tij te Nezir
Marku.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Admir Dine")
Ne daten "27/02/2022"
eshte larguar administratori:
("Henrik Elmazaj")

Nga data "27/02/2020"

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te drejtuesit teknik:
eshte shtuar anetari:
("Nezir Marku")
Nga data "27/02/2020"
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eshte larguar anetari:

("Admir Dine")

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
17/06/2020

Numri i ceshtjes: CN-524498-06-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 15.06.2020 ku eshte
vendosur:Lirimin e administratorit te shoqerise Z. Admir Dine. Depozitimi i vendimit date
15.06.2020 ku eshte vendosur:Emerimin e administratorit te shoqerise Z. Selim Troci.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Selim Troci")
Ne daten "15/06/2023"
eshte larguar administratori:
("Admir Dine")

Nga data "15/06/2020"

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
23/09/2020

Numri i ceshtjes: CN-593313-09-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare 2019
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e flukseve të mjeteve monetare Direkte (1).xlsx
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta.xlsx
Pasqyra e pozicionit financiar (4).xlsx
Miratimi i pasqyrave financiare.pdf
Shenimet Shpjeguese.pdf
raporti i ecurise se veprimtarise.pdf
mandati pageses.pdf
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres (2).xlsx
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Datë

:14/10/2020
__________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)
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