EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË
DHËNAT E SUBJEKTIT “SHOQËRI ME PËRGJEGJËSI TË
KUFIZUAR”
GJENDJA E REGJISTRIMIT
1. Numri unik i identifikimit te subjektit
(NUIS)
2. Data e Regjistrimit

K82018015V
18/08/2008

3. Emri i Subjektit

ALEAT

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

18/08/2008

6. Kohëzgjatja

Nga: 18/08/2008
Tirane Tirane TIRANE Njesia Bashkiake Nr.4, Rruga
Xhanfize Keko, ish Tipografia Ushtarake
619.750.000,00

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri
8. Kapitali
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave
9. Objekti i aktivitetit

2,00
Zbatimin e Koncesionit “Prodhimi dhe shpërndarja e
dokumenteve te identitetit dhe pasaportave elektronike”,
duke përfshirë por pa u kufizuar në krijimin, funksionimin,
financimin dhe mirëmbajtjen e sistemit për prodhimin dhe
shpërndarjen e dokumenteve të identitetit dhe të pasaportave
elektronike në Shqipëri, ashtu siç përcaktohet në
marrëveshjen përkatëse të koncesionit të lidhur ndërmjet
grupimit (Morpho (ish Sagem Sécurité) dhe Fondit
Shqiptaro-Amerikan të Ndërmarrjeve) dhe Ministrisë së
Brendshme (“Marrëveshja e Koncesionit”), marrëveshje e
cila do t’i kalohet Shoqërisë në datën e themelimit te saj. Në
këtë kuadër, Shoqëria ka të drejtë të kryejë të gjitha dhe çdo
aktivitet të nevojshëm për realizimin e objektit të saj dhe në
mënyrë të veçantë të Marrëveshjes së Koncesionit, duke
përfshirë por pa u kufizuar në: - Punime ndërtimi dhe
rehabilitimi;- hërbime komunikimi dhe IT;- Shërbimi i
transmetimit të të dhënave;- Ngritja e një rrjeti zyrash
aplikimi në gjithë Republikën e Shqipërisë dhe/ose jashtë saj
për marrjen e aplikimeve për lëshimin e dokumenteve te
identitetit në përputhje me kushtet dhe afatet e Marrëveshjes
së Koncesionit; - Përpunimi i të dhënave, printimi i
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10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit

dokumenteve të identitetit dhe lëshimi i këtyre dokumenteve
aplikuesve;- Shërbimet e Identitetit Digjital (përfshirë
shërbimet e autentikimit, kushtet për të përfituar shërbimin
dhe nënshkrimin elektronik të kualifikuar) nëpërmjet
Platformës E-Trust; Shitblerjen e pajisjeve kompjuterike
(hardware), të programeve (software) dhe të pajisjeve të tjera
përkatëse dhe aplikacionet e teknologjisë së informacionit
(IT) për përmbushjen e Marrëveshjes së Konçesionit, si edhe
shërbimet përkatëse që iu ofrohen nga Shoqëria përdoruesve
fundorë;Transferimin ndërkombëtar të mallrave me
përdorim të dyfishtë;Shërbime transporti;- Trajnime.
Philippe Barreau
Nga: 09/03/2018

Deri: 08/03/2023

11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
12. Administratori/ët
12.1 Afati i emërimit

Jean-Alain Jouan
Nga: 25/08/2008

Deri: 24/08/2023

13. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
13.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
14. Administratori/ët
14.1 Afati i emërimit

Laurent Lemaire
Nga: 02/10/2018

Deri: 01/10/2023

15. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
15.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
16. Administratori/ët
16.1 Afati i emërimit

Martin Mata
Nga: 01/09/2015

Deri: 31/08/2025

17. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
17.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
18. Eksperti/ët Kontabël (nëse ka)
18.1 Afati i emërimit

KPMG ALBANIA

19. Ortakët
19.1 Vlera e kapitalit
19.2 Numri i pjesëve
19.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

Idemia Identity & Security France

Nga: 08/06/2015
Para: 75.000,00

Deri:
Natyre:

1,50
75,00

19.4 Komente (nëse ka)
20. Ortakët
20.1 Vlera e kapitalit

Fondi Shqiptaro Amerikan i Ndermarjeve.
Para:

Natyre:
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20.2 Numri i pjesëve
20.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

154.937.500,00
,50
25,00

20.4 Komente (nëse ka)
21. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

22. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

E-Mail: jean-alain.jouan@idemia.com elton.toro@aleat.com
Telefon: 0684019790
Të Tjera: Depozitim i vendimit te Bordit te Drejtoreve te
Shoqerise date 17 shtator 2008 per emerimin e Drejtorit te
Pergjithshem te Shoqerise z. Jean-Alain Jouan ne perputhje
me nenin 12 te statutit. I emeruari do te kerkoje miratim
paraprak te Bordit te Drejtoreve per vendimet e meposhtme:
1-Çdo vendim per investim i cili kalon 100.000 Euro. 2Venien e çdo pengu, hipoteke ose garancie mbi asetet e
shoqerise per nje shume mbi 100.000 Euro. 3-Marrjen e
huave, lehtesi kredie, qera financiare etj. per nje shume qe i
kalon 100.000 Euro. 4-Çdo zgjidhje mosmarveshje me
shuma qe kalojne 25.000 Euro. 5-Çdo ndryshim te kushteve
te konçesionit. 6-Punesim te çdo drejtuesi, shperblimi vjetor
neto i se cilit i kalon 80.000 Euro.Me vendimin e Asamblese
se Pergjithshme date 30.12.2008 jane ndryshuar nenet 2.2
dhe 5.1 te Statutit te shoqerise.Depozitim i vendimit te
asamblese se pergjithshme se ALEAT sh.p.k i dates
28.04.2009

23. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Dokumenti i autorizimit
Akti i themelimit
Regjistrimi Fillestar: CN-164091-08-08

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
21/10/2008

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-182131-10-08
Koment ishte
("")
u be
("Depozitim i vendimit te Bordit te
Drejtoreve te Shoqerise date 17 shtator 2008 per emerimin e Drejtorit te
Pergjithshem te Shoqerise z. Jean-Alain Jouan ne perputhje me nenin 12 te statutit. I
emeruari do te kerkoje miratim paraprak te Bordit te Drejtoreve per vendimet e
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meposhtme: 1-Çdo vendim per investim i cili kalon 100.000 Euro. 2-Venien e çdo
pengu, hipoteke ose garancie mbi asetet e shoqerise per nje shume mbi 100.000 Euro.
3-Marrjen e huave, lehtesi kredie, qera financiare etj. per nje shume qe i kalon
100.000 Euro. 4-Çdo zgjidhje mosmarveshje me shuma qe kalojne 25.000 Euro. 5Çdo ndryshim te kushteve te konçesionit. 6-Punesim te çdo drejtuesi, shperblimi
vjetor neto i se cilit i kalon 80.000 Euro.")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Jean-Alain Jouan")
"25/08/2008
Ne daten "24/08/2013

Nga data

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
19/11/2008

Numri i ceshtjes: CN-191337-11-08
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga .Arben Broci ,Vile 4 katshe ,kati i pare ,numer 6 ,ne qytetin Studenti.;

"

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
13/01/2009

Numri i ceshtjes: CN-205444-01-09
Vlera e Kapitalit ishte
"100.000,00"
u be
"619.750.000,00"
Vlera e Aksionit ishte
"50.000,00"
u be
"309.875.000,00"
Koment ishte
("Depozitim i vendimit te Bordit te Drejtoreve te Shoqerise date 17
shtator 2008 per emerimin e Drejtorit te Pergjithshem te Shoqerise z. Jean-Alain Jouan ne
perputhje me nenin 12 te statutit. I emeruari do te kerkoje miratim paraprak te Bordit te
Drejtoreve per vendimet e meposhtme: 1-Çdo vendim per investim i cili kalon 100.000
Euro. 2-Venien e çdo pengu, hipoteke ose garancie mbi asetet e shoqerise per nje shume
mbi 100.000 Euro. 3-Marrjen e huave, lehtesi kredie, qera financiare etj. per nje shume qe
i kalon 100.000 Euro. 4-Çdo zgjidhje mosmarveshje me shuma qe kalojne 25.000 Euro. 5Çdo ndryshim te kushteve te konçesionit. 6-Punesim te çdo drejtuesi, shperblimi vjetor
neto i se cilit i kalon 80.000 Euro.")
u be
("Depozitim i vendimit te Bordit te
Drejtoreve te Shoqerise date 17 shtator 2008 per emerimin e Drejtorit te
Pergjithshem te Shoqerise z. Jean-Alain Jouan ne perputhje me nenin 12 te statutit. I
emeruari do te kerkoje miratim paraprak te Bordit te Drejtoreve per vendimet e
meposhtme: 1-Çdo vendim per investim i cili kalon 100.000 Euro. 2-Venien e çdo
pengu, hipoteke ose garancie mbi asetet e shoqerise per nje shume mbi 100.000 Euro.
3-Marrjen e huave, lehtesi kredie, qera financiare etj. per nje shume qe i kalon
100.000 Euro. 4-Çdo zgjidhje mosmarveshje me shuma qe kalojne 25.000 Euro. 54

Çdo ndryshim te kushteve te konçesionit. 6-Punesim te çdo drejtuesi, shperblimi
vjetor neto i se cilit i kalon 80.000 Euro.Me vendimin e Asamblese se Pergjithshme
date 30.12.2008 jane ndryshuar nenet 2.2 dhe 5.1 te Statutit te shoqerise.")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Sagem Sécurité")
,
Contribution_Nature_Value ishte
("")
u be
("464.737.500,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Fondi Shqiptaro Amerikan i Ndermarjeve.")
, Vlera e Kontributit ishte
("25.000,00")
u be
("154.937.500,00")
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
20/05/2009

Numri i ceshtjes: CN-252925-05-09
Koment ishte
("Depozitim i vendimit te Bordit te Drejtoreve te Shoqerise date 17
shtator 2008 per emerimin e Drejtorit te Pergjithshem te Shoqerise z. Jean-Alain Jouan ne
perputhje me nenin 12 te statutit. I emeruari do te kerkoje miratim paraprak te Bordit te
Drejtoreve per vendimet e meposhtme: 1-Çdo vendim per investim i cili kalon 100.000
Euro. 2-Venien e çdo pengu, hipoteke ose garancie mbi asetet e shoqerise per nje shume
mbi 100.000 Euro. 3-Marrjen e huave, lehtesi kredie, qera financiare etj. per nje shume qe
i kalon 100.000 Euro. 4-Çdo zgjidhje mosmarveshje me shuma qe kalojne 25.000 Euro. 5Çdo ndryshim te kushteve te konçesionit. 6-Punesim te çdo drejtuesi, shperblimi vjetor
neto i se cilit i kalon 80.000 Euro.Me vendimin e Asamblese se Pergjithshme date
30.12.2008 jane ndryshuar nenet 2.2 dhe 5.1 te Statutit te shoqerise.")
u be
("Depozitim i vendimit te Bordit te Drejtoreve te Shoqerise date 17 shtator 2008 per
emerimin e Drejtorit te Pergjithshem te Shoqerise z. Jean-Alain Jouan ne perputhje
me nenin 12 te statutit. I emeruari do te kerkoje miratim paraprak te Bordit te
Drejtoreve per vendimet e meposhtme: 1-Çdo vendim per investim i cili kalon
100.000 Euro. 2-Venien e çdo pengu, hipoteke ose garancie mbi asetet e shoqerise per
nje shume mbi 100.000 Euro. 3-Marrjen e huave, lehtesi kredie, qera financiare etj.
per nje shume qe i kalon 100.000 Euro. 4-Çdo zgjidhje mosmarveshje me shuma qe
kalojne 25.000 Euro. 5-Çdo ndryshim te kushteve te konçesionit. 6-Punesim te çdo
drejtuesi, shperblimi vjetor neto i se cilit i kalon 80.000 Euro.Me vendimin e
Asamblese se Pergjithshme date 30.12.2008 jane ndryshuar nenet 2.2 dhe 5.1 te
Statutit te shoqerise.Depozitim i vendimit te asamblese se pergjithshme se ALEAT
sh.p.k i dates 28.04.2009")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Sagem Sécurité")
Contribution_Nature_Value ishte
("464.737.500,00")

,
u be
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("")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
04/06/2009

Numri i ceshtjes: CN-259953-06-09
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga Qemal Stafa, ish Tipografia ushtarake;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga
Deshmoret e 4 Shkurtit, Green Park Complex, Tower 2, 11 Floor, Post Office Box 1731;
"
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit

12/05/2010

Numri i ceshtjes: CN-387178-04-10
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
.Arben Broci ,Vile 4 katshe ,kati i pare ,numer 6 ,ne qytetin Studenti.;
"

Rruga

Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Vendim i asamblese se pergjithshme
25/06/2010

Numri i ceshtjes: CN-411029-06-10
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
eshte shtuar ortaku:
("Morpho")
Numri i aksioneve "1,50
Perqindja ne kapital "75,00
Kontributi ne para "75.000,00
eshte larguar ortaku:
("Sagem Sécurité")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

18/11/2010

Numri i ceshtjes: CN-461818-11-10
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Martin Mata")
Nga data "31/08/2010
Ne daten "31/08/2015
eshte larguar administratori:
("Jeffrey Thomas Griffin")
Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
23/11/2010

Numri i ceshtjes: CN-467646-11-10
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Alex Bertrand Fain")
Nga data
"31/08/2010
Ne daten "31/08/2015
eshte larguar administratori:
("Thierry Seizilles de Mazancourt")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

20/04/2011

Numri i ceshtjes: CN-536065-04-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Vendimit te Asamblese se Pergjithshme date 2903-2011 per miratimin e raportit te ecurise se veprimtarise per vitin ushtrimor te mbyllur
me 31.12.2010;miratimi i pasqyrave financiar per vitin ushtrimor me 31.12.2010;miratimi i
shperndarjes se dividentit ushtrimor te mbyllur ne daten 31.12.2010;zvogelimi i rezerves
vullnetare dhe shperndarjen ne favor te ortakeve.
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

09/04/2012

Numri i ceshtjes: CN-737427-04-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit dt.27.03.2012 te Asamblese se
pergjithshme per miratimin e Raportit te Menaxhimit te ALEAT per vitin ushtrimor te
mbyllur me date 31.12.2011, per miratimin e pasqyrave financiare te ALEAT per vitin
ushtrimor te mbyllur me date 31.12.201 dhe per shperndarjen e dividendit.
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
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Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
07/03/2013

Numri i ceshtjes: CN-027551-03-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve, date
31.01.2013 per doreheqjen e administratorit Z. Alex Bertrand Fain dhe emerimin e
administratorit te ri te shoqerise Z. Philippe Menard.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Philippe Menard")
"31/01/2013
Ne daten "31/01/2018
eshte larguar administratori:
("Alex Bertrand Fain")

Nga data

Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
05/04/2013

Numri i ceshtjes: CN-060067-04-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Ekstraktit te Rergjistrit Tregtare , te shoqerise “
Morpoh “, date: 06.03.2013, ne te cilin vertetohet ndryshimi i adreses se shoqerise “
Morpho”, adresa e re do te jete : “ 11 BLD Galleni 92130 ISSY LES MOULINEAUX
(FARANCE) ”.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
eshte shtuar ortaku:
("MORPHO")
Numri i aksioneve "1,50
Perqindja ne kapital "75,00
Kontributi ne para "75.000,00
eshte larguar ortaku:
("Morpho")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

11/04/2013

Numri i ceshtjes: CN-062888-04-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asambles se pergjithshme te
shoqerise, date: 19.04.2013, ne te cilin eshte vendosur: Miratimi i Raportit te administrimit
te” ALEAT” per vitin ushtrimore te mbyllur me date 31 dhjetore 2012.Miratimi i
Pasqyrave financiarea “ ALEAT ”per vitin ushtrimore te mbyllur me date 31 dhjetore
2012.Miratimi i shperndarjes se dividentit per vitin ushtrimore te mbyllur me date 31
dhjetore 2012, zbritje e reserves vullnetare dhe shperndarjen tek ortaket.Depozitimi i
Prokures, date: 18.03.2013.
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Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Dokumenti i autorizimit
24/07/2013

Numri i ceshtjes: CN-134549-06-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Keshillit te Administrimit te shoqerise,date
13.06.2013 ku eshte vendosur: Te miratoje zgjatjen e mandatit te Drejtorit Ekzekutiv te
shoqerise Z.Jean-Alain Jouan per periudhen kohore qe fillon nga 25.08.201325.08.2018.Te miratoje zgjatjen e mandatit te audituesit KPMG Albania per 1.5 vjet deri
me 31 dhjetor 2014.Depozitimi i Vendimit te Asamblese se Pergjithshme te shoqerise,date
13.06.2013 ku eshte vendosur: Te miratoje zgjatjen e mandatit te Z. Philippe Larcher si
anetar i Keshillit te Administrmit te shoqerise,per periudhen nga 19.08.2013 deri me
19.08.2018.Depozitimi i Vendimit te Drejtorit te Pergjithshem te Qendres Kombetare te
Regjistrimit,Nr. 69291 Prot,date 19.07.2013 i cili ka vendosur: Pranimin e ankimit
administrativ protokolluar nga QKR me Nr.6929 Prot,date 15.07.2013.Shfuqezimin e
Vendimit te Pezullimit date 27.06.2013 per aplikimin me numer CN-134549-06-13,date
26.06.2013.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Jean Philippe Larcher")
, Kohëzgjatja ishte
("18/08/2013")
u be
("19/08/2018")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Jean-Alain Jouan")
, Kohëzgjatja ishte
("24/08/2013")
u be
("25/08/2018")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

17/03/2014

Numri i ceshtjes: CN-394555-03-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit datë 28.02.2014, të asamblesë së
përgjithshme, ku është vendosur, largimi i z. Philippe Larcher nga pozicioni i
Administratorit dhe anëtarit të Këshillit të Administrimit të shoqërisë dhe emërimi në këtë
post të znj. Jessica Westerouen van Meeteren.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Jessica Westerouen van Meeteren")
Nga data "28/02/2014
Ne daten "28/02/2019
eshte larguar administratori:
("Jean Philippe Larcher")
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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
15/04/2014

Numri i ceshtjes: CN-435532-04-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit vjetor kontabel per vitin 2013.
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Mandati i Pageses
Dokumenti i autorizimit

16/04/2014

Numri i ceshtjes: CN-435586-04-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se pergjithshme te
shoqerise, date 27.03.2014, ne te cilin eshte vendosur: Miratimi i Raportit te
administrimit te ” ALEAT”sh.p.k per vitin ushtrimor te mbyllur me date 31.12.2013.
Miratimi i Pasqyrave financiare “ ALEAT ” sh.p.k per vitin ushtrimor te mbyllur me date
31.12.2013
Lista e Dokumenteve:
Bilanci vjetor
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme

28/01/2015

Numri i ceshtjes: CN-836106-01-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit vjetor 2012
Lista e Dokumenteve:
Raporte administrimi (nëse ka)
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
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17/04/2015

Numri i ceshtjes: CN-011895-04-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Akti i ekspertimi IEKA (nëse ka)
Mandati i Pageses
Dokumenti i autorizimit
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues

20/04/2015

Numri i ceshtjes: CN-011962-04-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të Asambles së Ortakëve të Shoqërisë
Nr. 14, Datë. 26.03.2015, ku është vendosur: Miratimin e raportit të administrimit për vitin
financiar të mbyllur më 31 dhjetot 2014. Miratimin e pasqyrave financiare të mbyllur më
31 dhjetot 2014. Miratimin e shpërndarjes së dividentit për vitin financiar të mbyllur më 31
dhjetot 2014. Miratimin e ndryshimeve dhe rishikimeve tek statuti i shoqerisë. Depozitimi
i Statutit datë 26.03.2015,.
Objekti ishte
("Zbatimi i koncesionit "Per prodhimin dhe shperndarjen e
Dokumentave te Identitetit dhe Pashaportave Elektronike". Punime ndertimi dhe
reabilitimi. Sherbime komunikimi dhe IT.Sherbime per transmetimin e te dhenave,
Krijimin e nje rrjeti zyrash aplikimi per pranimin e aplikimive per leshimin e Dokumentave
te Identitetit. Perpunimin e te dhenave, shtypjen e dokumentave te identitetit dhe leshimin
etyre. Sherbime transporti, Trajnime")
u be
("Zbatimin e Koncesionit
“Prodhimi dhe shpërndarja e dokumenteve te identitetit dhe pasaportave
elektronike”, duke përfshirë por pa u kufizuar në krijimin, funksionimin, financimin
dhe mirëmbajtjen e sistemit për prodhimin dhe shpërndarjen e dokumenteve të
identitetit dhe të pasaportave elektronike në Shqipëri, ashtu siç përcaktohet në
marrëveshjen përkatëse të koncesionit të lidhur ndërmjet grupimit (Morpho (ish
Sagem Sécurité) dhe Fondit Shqiptaro-Amerikan të Ndërmarrjeve) dhe Ministrisë së
Brendshme (“Marrëveshja e Koncesionit”), marrëveshje e cila do t’i kalohet
Shoqërisë në datën e themelimit te saj. Në këtë kuadër, Shoqëria ka të drejtë të kryejë
të gjitha dhe çdo aktivitet të nevojshëm për realizimin e objektit të saj dhe në mënyrë
të veçantë të Marrëveshjes së Koncesionit, duke përfshirë por pa u kufizuar në: Punime ndërtimi dhe rehabilitimi;- hërbime komunikimi dhe IT;- Shërbimi i
transmetimit të të dhënave;- Ngritja e një rrjeti zyrash aplikimi në gjithë Republikën
e Shqipërisë dhe/ose jashtë saj për marrjen e aplikimeve për lëshimin e dokumenteve
te identitetit në përputhje me kushtet dhe afatet e Marrëveshjes së Koncesionit; Përpunimi i të dhënave, printimi i dokumenteve të identitetit dhe lëshimi i këtyre
dokumenteve aplikuesve;- Shërbimet e Identitetit Digjital (përfshirë shërbimet e
autentikimit, kushtet për të përfituar shërbimin dhe nënshkrimin elektronik të
kualifikuar) nëpërmjet Platformës E-Trust; Shitblerjen e pajisjeve kompjuterike
(hardware), të programeve (software) dhe të pajisjeve të tjera përkatëse dhe
11

aplikacionet e teknologjisë së informacionit (IT) për përmbushjen e Marrëveshjes së
Konçesionit, si edhe shërbimet përkatëse që iu ofrohen nga Shoqëria përdoruesve
fundorë;- Transferimin ndërkombëtar të mallrave me përdorim të dyfishtë;Shërbime transporti;- Trajnime.")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia Bashkiake Nr.4, Rruga Xhanfize Keko, ish Tipografia Ushtarake;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga
Qemal Stafa, ish Tipografia ushtarake;
"
Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
23/06/2015

Numri i ceshtjes: CN-107892-06-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim bilanci per vitin 2011
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve

08/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-138545-07-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit të asambles se ortakeve, datë 08.07.2014,
ku është Vendosur: Te caktoje Shoqerine “KPMG ALBANIA” si eksperte kontabel te
autorizuar dhe audituea financiar per vitet 2015, 2016, 2017,.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:
eshte shtuar eksperti kontabel:
("KPMG ALBANIA")
"08/06/2015

Nga data

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
18/11/2015

Numri i ceshtjes: CN-395053-11-15
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Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit te asamblese se ortakeve date
27.10.2015, ku eshte vendosur zgjatja e mandatit te z. Martin Mata si anetar i Keshillit te
Administrimit nga data 01.09.2015 deri me 01.09.2020.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Martin Mata")
,
Nga Data ishte
("31/08/2010")
u be
("01/09/2015")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Martin Mata")
,
Kohëzgjatja ishte
("31/08/2015")
u be
("01/09/2020")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
25/05/2016

Numri i ceshtjes: CN-715773-05-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: DEPOZITIM I BILANCIT VJETOR PER VITIN
FINANCIAR 2015
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Mandati i Pageses
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Dokumenti i autorizimit

07/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-801395-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Dokumenti i autorizimit
Mandati i Pageses
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël

18/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-826464-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim te pasqyrave financiare te vitit 2010.
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Lista e Dokumenteve:
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Raport Auditimi
Dokumenti i autorizimit
Raporte administrimi (nëse ka)
28/09/2016

Numri i ceshtjes: CN-948407-09-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i ekstarktit te regjistrimit , azhornuar dale ne
01.09.2016, si dhe ekstraktit historik , ku vertetohet ndryshimi i emrit te ortakut te
shoqerise nga "MORPHO" ne "Safran Identity & Security".
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
eshte shtuar ortaku:
("Safran Identity & Security")
Numri i
aksioneve "1,50
Perqindja ne kapital "75,00
Kontributi ne para
"75.000,00
eshte larguar ortaku:
("MORPHO")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

21/10/2016

Numri i ceshtjes: CN-997006-10-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Pasyrave financiare te vitit 2008.
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Bilanci Kontabël

31/03/2017

Numri i ceshtjes: CN-223647-03-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin 2016.
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Dokumenti i autorizimit
Bilanci Kontabël
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Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Mandati i Pageses
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
06/11/2017

Numri i ceshtjes: CN-545125-11-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i ekstraktit te ndryshimit te emrit te ortakut date
02.10.2017 Safran Identity & Security ne Idemia Identity & Security France.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
eshte shtuar ortaku:
("Idemia Identity & Security France ")
Numri i
aksioneve "1,50
Perqindja ne kapital "75,00
Kontributi ne para
"75.000,00
eshte larguar ortaku:
("Safran Identity & Security")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Aplikim per garanci tjeter
Dokumenti i autorizimit

26/03/2018

Numri i ceshtjes: CN-714328-03-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të Asamblesë së ortakëve të shoqërisë,
datë 09.03.2018, ku është vendosur: Largimi i Znj.Jessica Westerouen van Meeteren nga
detyra e administratorit të shoqërisë. Emërimi i Z.Philippe Barreau si administrator i ri i
shoqërisë.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Philippe Barreau")
Nga data
"09/03/2018
Ne daten "08/03/2023
eshte larguar administratori:
("Jessica Westerouen van Meeteren")
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
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR

11/04/2018

Numri i ceshtjes: CN-736354-04-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim I pasqyrave financiare per vitin 2017
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Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Mandati i Pageses
Dokumenti i autorizimit
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
11/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-857423-07-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të Asamblesë së ortakëve të shoqërisë,
datë 27.06.2018, ku është vendosur: Te miratoje zgjatjen e mandatit te Z. Philippe Menard
si administrator dhe kryetar i Keshillit te Administrimit te shoqerise per periudhen duke
filluar nga 01 Shkurt 2018 deri me 31 janar 2023. Te miratoje zgjatjen e mandatit te JeanAlain Jouan si drejtor ekzekutiv (Drejtor i pergjithshem) i shoqerise per periudhen nga 25
gusht 2018 deri me 24 gusht 2023.Te miratoje caktimin e Ernest & Young si kontabilist
publik te certifikuar dhe auditues financiar te shoqerise per vitin 2018, 2019,2020.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Philippe Menard")
Nga Data ishte
("31/01/2013")
u be
("01/02/2018")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Philippe Menard")
Kohëzgjatja ishte
("31/01/2018")
u be
("31/01/2023")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Jean-Alain Jouan")
, Kohëzgjatja ishte
("25/08/2018")
u be
("24/08/2023")
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

31/10/2018

Numri i ceshtjes: CN-992477-10-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 02.10.2018 per ndryshim
administratori. Largimi i Philippe Menard dhe emerimi i Laurent Lemaire.
E-Mail ishte
("")
u be
("jean-alain.jouan@idemia.com")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Laurent Lemaire")
"02/10/2018
Ne daten "01/10/2023
eshte larguar administratori:
("Philippe Menard")

Nga data

Lista e Dokumenteve:
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,

Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
12/04/2019

Numri i ceshtjes: CN-165406-04-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Pasqyrave Financiare për Vitin Ushtrimor 2018
Lista e Dokumenteve:
Akti i ekspertimi IEKA (nëse ka)
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Bilanci Kontabël
Raporte administrimi (nëse ka)
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Mandati i Pageses
Dokumenti i autorizimit

23/04/2020

Numri i ceshtjes: CN-489119-04-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare per vitin 2019
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Dokumenti i autorizimit
Raport Auditimi
Akti i ekspertimi IEKA (nëse ka)
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Mandati i Pageses
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Bilanci Kontabël

17/12/2020

Numri i ceshtjes: CN-631588-12-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të asamblesë së ortakëve të shoqërisë,
datë 20.11.2020, ku është vendosur: Riemërimi i administratorit të shoqërisë Z.Martin
Mata.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Martin Mata")
,
Kohëzgjatja ishte
("01/09/2020")
u be
("31/08/2025")
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Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
Dokumenti i autorizimit
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
02/04/2021

Numri i ceshtjes: CN-682307-04-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2020.
Lista e Dokumenteve:
Raport Auditimi
Raporte administrimi (nëse ka)
Dokumenti i autorizimit
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Mandati i Pageses

Datë: 20/05/2021

____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)
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