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

L72031013B
31/08/2017

3. Emri i Subjektit

Integrated Energy BV SPV

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

30/08/2017

6. Kohëzgjatja

Nga: 30/08/2017
Tirane Vaqarr SHARRE Zona Kadastrale nr.3321, Indeks
Harte K-34-100 (25-C)
100.000,00

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

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

1,00
Ndertimi, administrimi, operimi dhe transferimi i impiantit te
trajtimit te mbetjeve ne Tirane dhe prodhimi i energjise per
autoritetin kontraktues, duke perfshire financimin, ndertimin,
venien ne pune, furnizimin, transmetimin, shperndarjen,
shitjen dhe eksportin e energjise elektrike ne kete kontrate
koncesioni si dhe çdo lloj tjeter aktiviteti tregtar qe lidhet
dhe ushtrohet sipas kesaj kontrate, gjithashtu dhe çdo
aktivitet tjeter qe kontribuon ne zhvillimin dhe administrimin
e projektit.
Arjola Kodra
Nga: 15/03/2019

Deri: 15/03/2024

administrator Arjola Kodra perfaqeson shoqerine ne ceshtjet
e veprimtarise tregtare, financiare, bankare, ligjore ose
veprime te tjera ne zhvillimin e shoqerise, pa asnje te drejte
per te kryer veprime lidhur me ceshtjet teknike.
Giuseppe Ciaffaglione
Nga: 30/08/2017

Deri: 30/08/2022

13. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
1

parashikimet ligjore
13.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
14. Ortakët
14.1 Vlera e kapitalit
14.2 Numri i pjesëve
14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

Administratori Giuseppe Ciaffaglione perfaqeson shoqerine
vetem per ceshtjet teknike, duke mos pasur te drejte te kryeje
administrimin e biznesit te ndermarrjes, as veprimtari
financiare, bankare, ligjore ose te tjera ne performance e
shoqerise.
GeoGenix B.V.
Para: 100.000,00

Natyre:

1,00
100,00

14.4 Komente (nëse ka)
15. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit
16. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Emri Tregtar: Integrated Energy BV SPV
E-Mail: info@iebv.al
Telefon: +355 68 608 2840

17. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Dokumenti i autorizimit
Regjistrimi Fillestar: CN-445587-08-17

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
12/01/2018

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-624810-01-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 06.01.2018 per ndryshimin e
adreses kryesore te shoqerise.Hapjen e adreses dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia Administrative Nr.5, Bulevardi Gjergj Fishta, Nr.48;
"
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Vaqarr;
SHARRE;
Fshati Sharre, Zone Kadastrale Nr.3321, Indeks Harte K-34-100 (25-C);
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga
Dervish Hima, Hyrja Nr. 1, Apartamenti 71/1;
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
2

paguar)
Dokumenti i autorizimit
20/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-871835-07-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi Prokurë e Përgjithshme Nr.5161 Rep., dhe Nr.
1901 Kol., dt.18.07.2018, për emërimin e zj. Marjola Hodaj, si përfaqesuese e autorizuar
për të kryer veprime prane institucioneve bankare në llogarite e shoqerise sipas të dhënave
në prokurë.
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit

31/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-895179-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i bilancit vjetor per vitin 2017
Lista e Dokumenteve:
Mandati i Pageses
Dokumenti i autorizimit
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Raport Auditimi
Bilanci Kontabël

02/04/2019

Numri i ceshtjes: CN-152270-04-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit nr.5, dt.15.03.2019, ku është vendosur:
Ndryshime nw fushën e administrimit të shoqërisë.
E-Mail ishte
("")
u be
("info@iebv.al")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Arjola Kodra")
Nga data "15/03/2019
Ne daten "15/03/2024
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Giuseppe Ciaffaglione")
, Competence ishte
("")
u be
("Administratori Giuseppe
Ciaffaglione perfaqeson shoqerine vetem per ceshtjet teknike, duke mos pasur te drejte
te kryeje administrimin e biznesit te ndermarrjes, as veprimtari financiare, bankare,
ligjore ose te tjera ne performance e shoqerise.")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
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Dokumenti i autorizimit
09/08/2019

Numri i ceshtjes: CN-296763-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave financiare të vitit 2018.
Lista e Dokumenteve:
Raport Auditimi IEBV_2018.pdf
Pasqyra e flukseve të mjeteve monetare Indirekte IEBV.xlsx
Pasqyra e pozicionit financiar IEBV.xlsx
Vendim IEBV.pdf
Copy of Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta.xlsx
Shenimet shpjesuese IEBV 2018.pdf
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas
natyresIEBV.xlsx

30/01/2020

Numri i ceshtjes: CN-460695-01-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 20.01.2020, ku eshte vendosur:
Ndryshim i kodit NVE.
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

28/07/2020

Numri i ceshtjes: CN-549778-07-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhrit nr. 385 Prot., nr. 105Dosje., datë
15.07.2020, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat Ergys Sinani, protokolluar nga QKB
me nr. 6323 Prot., date 16.07.2020, ku është urdhëruar: “Të bëjë bllokimin e
kuotave/aksioneve/aktiveve apo çdo të drejte tjetër në subjektin me të dhëna shoqëria
“Integrated Energy BV SPV” SHPK me NIPT L72031013B, adresë Njesia Administrative
Nr.5, Bulevardi Gjergj Fishta, Nr.48”.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

21/08/2020

Numri i ceshtjes: CN-578276-08-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhrit nr.414 Prot., nr. 105 Dosje., datë
17.08.2020, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat Ergys Sinani, ku është urdhëruar:
Heqja e sekuestros mbi subjektin “Integrated Energy BV SPV” SHPK me NIPT
L72031013B. Vendosur me ane te Urdhrit nr. 385 Prot., nr. 105Dosje., datë 15.07.2020.
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Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik
07/12/2020

Numri i ceshtjes: CN-620556-11-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, nr.5, dt. 09.10.2020, ku është vendosur:
- Mbyllje adrese dytësore. - Ndryshimi adresës së shoqërisë. Depozitimi i ekstraktit të
shoqërisë ortake,
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Vaqarr;
SHARRE;
Zona Kadastrale nr.3321, Indeks Harte K-34-100 (25-C);
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia
Administrative Nr.5, Bulevardi Gjergj Fishta, Nr.48;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Vaqarr;
SHARRE;
Fshati Sharre, Zone Kadastrale Nr.3321, Indeks Harte K-34-100 (25-C);
"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
eshte shtuar ortaku:
("GeoGenix B.V.")
Numri i aksioneve "1,00
Perqindja ne kapital "100,00
Kontributi ne para "100.000,00
eshte larguar ortaku:
("Integrated Energy B.V.")
Lista e Dokumenteve:
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
Vendim i asamblese se pergjithshme
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Dokumenti i autorizimit

13/12/2020

Numri i ceshtjes: CN-631100-12-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Bilanc 2019.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyrat Financiare Viti 2019 IEBV SPV sh.p.k.pdf
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres
iebv.xlsx
Pasqyra e pozicionit financiar iebv.xlsx
Vendim.pdf
Penalitet.pdf

18/01/2021

Numri i ceshtjes: CN-645678-01-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim i të dhënave vullnetare.
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Telefon ishte

("")

u be

("+355 68 608 2840")

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
12/07/2021

Numri i ceshtjes: CN-739604-07-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2020.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e pozicionit financiar LAST.xlsx
Vendim Asambleje Miratim PF 2020.pdf
Shenimet Shpjeguese IEBV 2020.pdf
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres
LAST.xlsx

Datë: 16/02/2022

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

6

