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Управление юстиции Алмалинского района Департамента
юстиции города Алматы
Справка
о государственной перерегистрации юридического лица
БИН 041140004401
бизнес-идентификационный номер

г.Алматы

20 ноября 2008 г.

(населенный пункт)

Наименование:

Акционерное общество "Дочерняя организация
Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"

Местонахождение:

КАЗАХСТАН, ГОРОД АЛМАТЫ, РАЙОН
АЛМАЛИНСКИЙ, ПРОСПЕКТ АБАЯ, дом 109В,
почтовый индекс A05A1B9

Руководитель:

Руководитель, назначенный (избранный)
уполномоченным органом юридического лица
АБЖАНОВ АРНАТ РАХАТОВИЧ

Учредители (участники):

Акционерное общество "Народный сберегательный банк
Казахстана"

Дата первичной
государственной
регистрации

10 ноября 2004 г.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой
подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.
Электрондық құжаттың түпнұсқалығын Сіз egov.kz сайтында, сондай-ақ «электрондық үкімет» веб-порталының мобильді қосымшасы арқылы
тексере аласыз.
Проверить подлинность электронного документа Вы можете на egov.kz, а также посредством мобильного приложения веб-портала
«электронного правительства».

*Штрих-код ГБДЮЛ ақпараттық жүйесінен алынған Əділет департаментінің электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қойылған деректер бар.
*Штрих-код содержит данные, полученные из информационной системы ГБДЮЛ и подписанные электронно-цифровой подписью Департамента.
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Справка дает право осуществлять деятельность в
соответствии с учредительными документами в рамках
законодательства Республики Казахстан

Дата выдачи:

13.06.2018
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