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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) M11509001O

2. Data e Regjistrimit 09/03/2021
3. Emri i Subjektit OPTRYX
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 08/03/2021
6. Kohëzgjatja                  Nga: 08/03/2021
7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Rr.Medar Shtylla, Nr 32, H5 

100,008. Kapitali
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 2,00

9. Objekti i aktivitetit Import-eksport,tregetim me shumice e pakice, syze 
optike,syze dielli, skelete dhe aksesore syzesh,lente dhe 
xhama, pajisje mjekesore, materiale ndihmese per 
ekzaminim mjekesor, laboratore, etj. Vizita optike dhe 
sherbimeve optometrike nga specialist te lushes. Shitje 
online. Sherbimi i telemedicines. Aktivitete te tjera 
konsulence ne fushen e menaxhimit, promocionit dhe shitjes. 
Ne perputhje me Legjislacionin Shqiptar, ne menyre qe te 
arrihet qellimi i saj, Shoqeria mund: i) te zoteroje aksione, 
pjesemarrje ne shoqeri qe kane nje qellim te ngjashem, te 
lidhur me qellimin ose madje edhe te ndryshem nga qellimi; 
(ii) Te kryeje ndermjetesime, negocime, agjencine, persa i 
perket blerjeve dhe shitjeve, veprimtarive te importit dhe 
eksportit ne pergjithesi; (iii) Te kryeje çdo transaksion te 
lidhur me pasurite e luajtshme dhe te paluajtshme si edhe 
çdo veprimtari tregtare, financiare, qiradhenese, te lenies 
peng te hipotekes apo pengjeve, e cila mund te konsiderohet 
e nevojshme ose e dobishme per te arritur qellimin e 
Shoqerise, me kusht qe keto veprimtari nuk kryhen per nje 
qellim me te madh qe i kalon qellimet e permendura sa me 
siper. Shoqeria mund te kryeje aktivitete qe nuk jane ne 
objektivin e saj, qe e favorizon ate. Shoqeria duhet te 
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respektoje te gjitha ligjet dhe rregullat ne fuqi.

Bruno Guri10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit                Nga: 08/03/2021                Deri: 08/03/2026

11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët BrunoGuri
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 35,00                Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 1,00
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 35,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
13. Ortakët BlenardShahinaj

13.1 Vlera e kapitalit                Para: 65,00                Natyre: 
13.2 Numri i pjesëve 1,00
13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 65,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
14. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

15. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht

Emri Tregtar: OPTRYX
E-Mail: guribruno@hotmail.com  
Telefon: 0693250995  

16. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Akti i themelimit
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)

Regjistrimi Fillestar: CN-669862-03-21

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë: 13/10/2021 ____________________

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C11C8581-B8FE-4175-B4F5-4584C75CC065
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8B9979B4-8FC6-4636-9F65-CDC3EBB114AA
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B25BF0D4-1E2D-4E5F-B4DF-EB51F4375261
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Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)


