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Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II 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.

"Информационно-справочная служба
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Министерство Юстиции Республики Казахстан

Справка

о всех регистрационных действиях юридического лица

дана по месту требования

10100087797039 Дата выдачи: 05.01.2015

Выдана БАЙСУЛТАНОВ АЙДЫН МАУЛЕТУЛЫ

Согласно данным национального реестра бизнес-идентификационных номеров:

Акционерное общество Дочерний Банк "Альфа-Банк"Наименование:

Регистрирующий орган: Комитет регистрационной службы и оказания правовой помощи

Министерства юстиции Республики Казахстан

Дата последней перерегистрации: 20 января 2005 года

Дата первичной регистрации: 09 декабря 1994 года

БИН 941240000341
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Первый руководитель: СМИРНОВ ДАНИЛА ФЕДОРОВИЧ

Учредители (участники, граждане инициаторы):

ОАО "Альфа-Банк"

Количество участников (членов): 10

Вид деятельности: Деятельность сберегательных банков

Юридический адрес: КАЗАХСТАН, Г.АЛМАТЫ, Алмалинский район, УЛИЦА МАСАНЧИ, дом 57

"А", оф. -, почтовый индекс 050012

09.06.1997 Перерегистрация

20.01.2005 Перерегистрация

20.01.2005 Внесение изменений

20.01.2005 Перерегистрация

07.02.2008 Внесение изменений

08.11.2011 Внесение изменений

29.12.2014 Внесение изменений




