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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) M03714402L

2. Data e Regjistrimit 14/01/2020
3. Emri i Subjektit Ottica Italia Group
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 09/01/2020
6. Kohëzgjatja                  Nga: 09/01/2020

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Fier Divjake  DIVJAKE Pasuria numer 641/32,zona 
kadastrale 1492,Divjake 
10.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 2,00
9. Objekti i aktivitetit Veprimtari ne fushen e Optikes dhe te Optometrise per 

vleresimin, korrigjimin dhe trajtimin e defekteve te shikimit, 
me mjete Optike dhe Fizike dhe ne pergjithesi permiresimin 
e funksioneve te shikimit. Aplikimin e lenteve me kontakt, 
perpunimin e lenteve oftalmike, skeleteve, syze optike dhe 
per mbrojtjen nga dielli. Import eksport, levizja, perpunimi i 
materialit optik, lenteve oftalmike, lenteve me kontakt, 
skeleteve per syze, gjithcka tjeter qe i perket fushes, se 
optikes ne pergjithesi. Transportin per nevojat e veta te 
shoqerise. Tregtine me shumice dhe pakice. Sherbime 
forografie, vidieo dhe fotokopje .Klinike per viziten per 
korigjimin e difekteve dhe semundjen e syrit.Shitje proteza 
okulare, lente kontakti, lente oftalmike, instrumenta per te 
montuar dhe ndertuar lentet dhe skeletet, fasha per riabilitim 
viziv. Vizite mjeksore okulistike per te gjitha moshat.Dhenie 
asistence per trajnime dhe kurime okulistike, etj.Projektim 
dhe shitje per arredim.
Marco Frioni10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 16/12/2021                Deri: 16/12/2026
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
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11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
12. Ortakët MARLI TEREZINHAFRIONI DE LIMA

12.1 Vlera e kapitalit                Para: 4.000,00                Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 1,00
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 40,00

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

13.1 Vlera e kapitalit                Para: 6.000,00                Natyre: 
13.2 Numri i pjesëve 1,00
13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 60,00

- 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: Ottica Italia Group
E-Mail: mirelsula@yahoo.it  
Telefon: 0673982146  

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

Regjistrimi Fillestar: CN-450034-01-20

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

29/06/2020 Numri i ceshtjes: CN-532129-06-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 26.06.2020, ku eshte vendosur, 
shtimi i objektit te aktivitetit te shoqerise.
Objekti ishte            ("Veprimtari ne fushen e Optikes dhe te Optometrise per vleresimin, 
korrigjimin dhe trajtimin e defekteve te shikimit, me mjete Optike dhe Fizike dhe ne 
pergjithesi permiresimin e funksioneve te shikimit. Aplikimin e lenteve me kontakt, 
perpunimin e lenteve oftalmike, skeleteve, syze optike dhe per mbrojtjen nga dielli. Import 
eksport, levizja, perpunimi i materialit optik, lenteve oftalmike, lenteve me kontakt, 
skeleteve per syze, gjithcka tjeter qe i perket fushes, se optikes ne pergjithesi. Transportin 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=565AFA4B-D847-42B4-A086-032F78499682
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1E90BF1B-70BF-4EE6-AE43-0DB6EBEC6CA8
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=96046A24-BB4F-432F-ABCA-4FE9E6CB13CB
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6D59AE43-8564-47CB-A708-844B83665A3A
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per nevojat e veta te shoqerise. Tregtine me shumice dhe pakice. Sherbime forografie, 
vidieo dhe fotokopje etj.")          u be            ("Veprimtari ne fushen e Optikes dhe te 
Optometrise per vleresimin, korrigjimin dhe trajtimin e defekteve te shikimit, me 
mjete Optike dhe Fizike dhe ne pergjithesi permiresimin e funksioneve te shikimit. 
Aplikimin e lenteve me kontakt, perpunimin e lenteve oftalmike, skeleteve, syze 
optike dhe per mbrojtjen nga dielli. Import eksport, levizja, perpunimi i materialit 
optik, lenteve oftalmike, lenteve me kontakt, skeleteve per syze, gjithcka tjeter qe i 
perket fushes, se optikes ne pergjithesi. Transportin per nevojat e veta te shoqerise. 
Tregtine me shumice dhe pakice. Sherbime forografie, vidieo dhe fotokopje .Klinike 
per viziten per korigjimin e difekteve dhe semundjen e syrit.Shitje proteza okulare, 
lente kontakti, lente oftalmike, instrumenta per te montuar dhe ndertuar lentet dhe 
skeletet, fasha per riabilitim viziv. Vizite mjeksore okulistike per te gjitha 
moshat.Dhenie asistence per trajnime dhe kurime okulistike, etj.")         

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

31/08/2020 Numri i ceshtjes: CN-580135-08-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të asamblesë së ortakëve të shoqërisë, 
datë 24.07.2020, ku është vendosur: Ndryshimi i adresës kryesore të ushtrimit të aktivitetit. 
Shtim i objektit të aktivitetit.
Objekti ishte            ("Veprimtari ne fushen e Optikes dhe te Optometrise per vleresimin, 
korrigjimin dhe trajtimin e defekteve te shikimit, me mjete Optike dhe Fizike dhe ne 
pergjithesi permiresimin e funksioneve te shikimit. Aplikimin e lenteve me kontakt, 
perpunimin e lenteve oftalmike, skeleteve, syze optike dhe per mbrojtjen nga dielli. Import 
eksport, levizja, perpunimi i materialit optik, lenteve oftalmike, lenteve me kontakt, 
skeleteve per syze, gjithcka tjeter qe i perket fushes, se optikes ne pergjithesi. Transportin 
per nevojat e veta te shoqerise. Tregtine me shumice dhe pakice. Sherbime forografie, 
vidieo dhe fotokopje .Klinike per viziten per korigjimin e difekteve dhe semundjen e 
syrit.Shitje proteza okulare, lente kontakti, lente oftalmike, instrumenta per te montuar dhe 
ndertuar lentet dhe skeletet, fasha per riabilitim viziv. Vizite mjeksore okulistike per te 
gjitha moshat.Dhenie asistence per trajnime dhe kurime okulistike, etj.")          u be            
("Veprimtari ne fushen e Optikes dhe te Optometrise per vleresimin, korrigjimin dhe 
trajtimin e defekteve te shikimit, me mjete Optike dhe Fizike dhe ne pergjithesi 
permiresimin e funksioneve te shikimit. Aplikimin e lenteve me kontakt, perpunimin 
e lenteve oftalmike, skeleteve, syze optike dhe per mbrojtjen nga dielli. Import 
eksport, levizja, perpunimi i materialit optik, lenteve oftalmike, lenteve me kontakt, 
skeleteve per syze, gjithcka tjeter qe i perket fushes, se optikes ne pergjithesi. 
Transportin per nevojat e veta te shoqerise. Tregtine me shumice dhe pakice. 
Sherbime forografie, vidieo dhe fotokopje .Klinike per viziten per korigjimin e 
difekteve dhe semundjen e syrit.Shitje proteza okulare, lente kontakti, lente 
oftalmike, instrumenta per te montuar dhe ndertuar lentet dhe skeletet, fasha per 
riabilitim viziv. Vizite mjeksore okulistike per te gjitha moshat.Dhenie asistence per 
trajnime dhe kurime okulistike, etj.Projektim dhe shitje per arredim.")         

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=83CEF91D-CA13-47AB-A333-B7EC38DB1A84
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         Divjake;         ;         DIVJAKE;         
Pasuria numer 641/32,zona kadastrale 1492,Divjake;         "
eshte Hequr Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         Divjake;         ;         DIVJAKE;         
pasuria nr 693/42, Zk 1492 Lagjen nr.2,Divjake.;         "

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

24/12/2021 Numri i ceshtjes: CN-836285-12-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit Nr. 2112 datë 15.12.2021 ku është 
vendosur : Shitja e kuotave te z. Marco Frioni. Vendimi i asamblesë së ortakëve datë 
15.12.2021 ku është vendosur: Pranimi i vendimit te ortakut Marco Frioni per shitjen e 
kuotave. Riemërimi i z. Marco Frioni si administrator, për një afat 5 vjeçar, me të drejtë 
riemërimi nga data 16.12.2021. Kontratë shitje Nr. 4666 Rep dhe 2280 Kol datë 
15/12/2021.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:            ("MARLI TEREZINHA FRIONI DE LIMA")                      
Numri i aksioneve "1,00             Perqindja ne kapital "40,00             Kontributi ne para 
"4.000,00
eshte larguar ortaku:            ("Marco Frioni")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:            ("Marco Frioni")                    , 
Nga Data ishte                      ("09/01/2020")            u be              ("16/12/2021")           
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:            ("Marco Frioni")                    , 
Kohëzgjatja ishte                      ("13/01/2025")            u be              ("16/12/2026")           

Lista e Dokumenteve:
Transferim i kuotave te kapitalit
Vendim i asamblese se pergjithshme

Datë: 30/03/2022 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DD174C8A-6EDC-4061-9959-150224B61F9A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5AC2B1A7-E393-4C0C-86DF-45981C724202
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=19EAA03B-0C5D-4763-A5F2-9753412ED4CB

