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Министерство юстиции Республики Казахстан
Справка
о всех регистрационных действиях юридического лица
дана по месту требования

Выдана: Акционерное общество "AltynEx Company"
Согласно данным национального реестра бизнес-идентификационных номеров:
Наименование:

Акционерное общество "AltynEx Company"

БИН:

150740015974

Регистрирующий орган:

Управление юстиции Мугалжарского района Департамента юстиции Актюбинской области

Дата последней (пере)регистрации:

17 июля 2015 года

Дата первичной регистрации:

17 июля 2015 года

Первый руководитель:

Руководитель, назначенный (избранный) уполномоченным органом юридического лица
ЕНСЕБАЕВА ГУЛЬНАРА ТУЛЕГЕНОВНА

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.

* 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
юстиции.
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Учредители (участники, члены):
TERRA MINERALS EXPLORATION LIMETED
LINKORN LIMETED
Количество участников (членов):

2

Виды деятельности:

ДОБЫЧА ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И РУД РЕДКИХ МЕТАЛЛОВ

Местонахождение:

КАЗАХСТАН, ОБЛАСТЬ АКТЮБИНСКАЯ, РАЙОН МУГАЛЖАРСКИЙ, СЕЛО АЛТЫНДЫ,
УЛИЦА АСТАНА, дом 21, почтовый индекс 030713

17.07.2015

Первичная регистрация

02.10.2015

Уведомление

19.08.2016

Уведомление

04.10.2016

Уведомление

11.09.2017

Внесение изменений
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