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

L81528003Q
28/03/2018

3. Emri i Subjektit

BINARY ZEN

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

12/03/2018

6. Kohëzgjatja

Nga: 12/03/201812/03/2038
Tirane Tirane TIRANE Njësia Bashkiake nr. 2, Bulevardi
"Deshmoret e Kombit", Sheshi Skenderbej, Pallati i
Kultures, Kati 2. Nr 11.
100.000,00

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

2,00
Shoqeria ka per objekt te veprimtarise se saj si ne Shqiperi
dhe jashte shtetit, per llogari te saj dhe te tretet: Prodhimin e
aplikacioneve dhe gjetjeve informatike (të njohura ndryshe
me emrin softëare) sidhe implementimin e tyre,
personalizimin, dhe kombëtarizimin; Aktivitetin e studimit,
projektimit, zhvillimit dhe administrimit, si per llogari të vet
dhe për të tretët , të bazës së të dhënave dhe arkivave
informativë të strukturuar për futjen, kërkimin, azhornimin,
monitorimin, dhe fshirjen e të dhënave, me ndihmën, por jo
eskluzivisht, të sistemeve informatike; administrimin e “data
ëarehouse” ruajtjen e të dhënave dhe të instrumentave për
lokalizimin e të dhënave, për nxjerrjen, trasformimin sidhe
ngarkimin e tyre, “datamining”, nxjerrjen e të dhënave,
'”information retrieval” rekuperimin e të dhenave dhe në
përgjithësi l’outsourcing të proceseve informatikë, arkivimi
elektronik i të dhënave, realizimi i indekseve, raporti
përmbledhës i të dhënave të përpunuara; Aktiviteti i
furnizimit i pajisjeve dhe teknologjive, dhe të konsulencës
teknike, organizative dhe juridike, e shtrirë në ruajtjen e
sistemeve informatike në termat e disponueshmërisë,
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konfidencialitetit dhe integritetit të aseteve informatike dhe
çertifikimin e autencitetit të informacionit. Asistenca teknike
dhe konsulenca në instalimin dhe në përdorimin e
produkteve informatike, të ndertuara si nga softëare dhe nga
hardëare, duke përfshirë cfarëdolloj makinerie dhe/ose
pajisje për zyra në përgjithësi dhe për office automation në
vecanti; Përvetësimi, çedimi dhe përdorimi komercial i çdo
forme softëari në pronësi ose i përvetsuar me liçencë;
përfitimitet ekonomike të cfarëdo lloj forme teknologjie,
teksteve, dizenjove, markave, patentave, licencve,
produkteve, grafikave, informatike dhe intelektuale, edhe me
koncesion ose për llogari të të tretëve ne lidhje me
informatikën; Ofrimi i shërbimeve tek privatët ,
ndërmarrjeve dhe institucioneve që kanë të bëjnë me mjetet
e trasmetimit, ruajtjes dhe shpërndarjes të të dhënave sipas
teknologjive aktuale dhe të së ardhmes, te perfshira - si titull
shpjegues – internet, televizioni interaktiv, telefonia fikse
dhe mobile, trasmisionet satelitare, aparatet telefonike
fasilitatorë në shërbimet e rrjeteve ; Tregtimi në çdo formë të
pranuar , edhe nëpërmjet ëebit (e-commerce), për llogari të
vet ose të të tretëve, të produkteve dhe shërbimeve të lidhura
me sa lartpërmendur , dhe në veçanti , sofëtare, computer,
printera, aparate telofonike dhe kopjatore , aksesorët e tyre
dhe materialet e konsumit; Organizimi, mbajtja koordinimi i
seminareve simpozumeve, takimeve, planeve dhe kurseve
kolektive dhe individuale, trajnimi dhe formimi profesional i
personelit në fushën e informatikës, për llogari të vet ose të
ndërmarrjeve private dhe/ose publike, (me përjashtim të
ndërmjetësimit në gjetjen e vendit të punës). Shoqëria mund
të punesojë dhe të lejojë perfaqësi dhe agjensi, edhe
shoqëri/shoqerive të huaja , lidhur me shërbimet dhe
produktet e trajtuara. Vetëm për qëllim të realizimit të
obejktit të shoqërisë dhe ne kufijtë e kësaj, shoqeria mund të
kryejë çfarëdolloj operacioni komercial dhe bankar, në
limitet e kredive të lejuara. Shoqëria gjithashtu mund të
ndërtoje ose të blejë asete industriale, bujqësore, dhe të
banesave civile, për vetpërdorim ose për ti dhënë me qera.
Janë të përjashtuar qartazi nga objekti i shoqërisë të gjitha
aktivitetet që i përkasin të regjistruararve
në rangje
profesionale. Ajo gjithashtu mund të kryejë të gjitha
veprimet komerciale, mobiljare, të pasurive të patundshme
dhe financiare, dhe gjithsesi jo ne rruge mbizotëruese dhe jo
ndaj publikut, të cilat konsiderohen të nevojshme ose të
dobishme për realizimin e ogjektit të shoqërisë, e dhe të
marrë interesa dhe pjesëmarrje ne shoqëri ose ndërmarrje të
tjera që kane objekt analog të shoqerisë ose të lidhura me të.
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Roberto Tomassetti

10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit

Nga: 12/03/2018

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

RobertoTomassetti

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 57.500,00

12.2 Numri i pjesëve

1,00

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

57,50

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

Deri: 12/03/2023

Natyre:

GabrieleCiaccia

13.1 Vlera e kapitalit

Para: 42.500,00

13.2 Numri i pjesëve

1,00

13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

42,50

Natyre:

- 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: BINARY ZEN
Telefon: 0682046366

16. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Akti i themelimit
Dokumenti i autorizimit
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-712943-03-18

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit

Datë: 22/09/2022

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

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