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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 «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Министерство Юстиции Республики Казахстан

Справка

о всех регистрационных действиях юридического лица

дана по месту требования

№ 10100040372885 26.09.2013Дата выдачи:

Выдана: Акционерное общество "Разведка Добыча "КазМунайГаз"

В соответствии с электронным регистром юридических лиц:

Акционерное общество "Разведка Добыча "КазМунайГаз"Наименование:

Регистрирующий орган: Департамент юстиции города Астаны

Дата и номер последней регистрации (перерегистрации): 13 ноября 2007 года № 15971-1901-АО

БИН 040340001283

РНН 620100210124

ОКПО 40206384

Первый руководитель: ИБРАШЕВ КЕНЖЕБЕК НИЯЗОВИЧ

Учредители (участники, граждане инициаторы):

Тип предпринимательства: Субъект крупного бизнеса

Вид деятельности: ДОБЫЧА СЫРОЙ НЕФТИ И ПОПУТНОГО ГАЗА

Юридический адрес: КАЗАХСТАН, Г.АСТАНА, район Есиль, Проспект КАБАНБАЙ БАТЫРА 17,

почтовый индекс 010000

30.03.2004 первичная регистрация

17.08.2006 Внесение изменений

20.11.2006 Внесение изменений
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13.11.2007 Перегистрация

17.11.2008 Внесение изменений

09.01.2009 Внесение изменений

16.09.2011 Внесение изменений

20.11.2012 Внесение изменений


