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10100435294417

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.

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.

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 «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қойылған деректер бар.

*Штрих-код содержит данные, полученные из информационной системы ГБДЮЛ и подписанные электронно-цифровой подписью НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

Некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан»

Справка

о всех регистрационных действиях юридического лица

дана по месту требования

Дата выдачи: 10.08.2020 г.

Выдана:  Акционерное общество "CAIFC INVESTMENT GROUP"
Согласно данным национального реестра бизнес-идентификационных номеров:

Акционерное общество "CAIFC INVESTMENT GROUP"Наименование

Регистрирующий орган Управление регистрации прав на недвижимое имущество и юридических лиц филиала

некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для

граждан» по городу Алматы

Дата последней перерегистрации 18 ноября 2011 года

Дата первичной регистрации 26 декабря 1995 года

БИН 950740000547
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Руководитель, назначенный (избранный) уполномоченным органом юридического лица

28 декабря 2018 года

МУСАБАЕВА ГУЛЬНАЗ МУРАТБАЕВНА

Руководитель

МАДИЕВА ГУЛЬМАЙРА КУРМАНГАЛИЕВНА;
МАДИЕВА МАЛИКА БИРЖАНОВНА;
МАДИЕВ СЕИТЖАН БИРЖАНУЛЫ;

Учредители (участники, члены)

3Количество участников (членов)

Вид деятельности Брокерская деятельность по сделкам с ценными бумагами и товарами, за исключением

деятельности, связанной с управлением активами национального фонда, золотовалютными

активами национального банка, пенсионными активами

Местонахождение Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, Проспект Аль-Фараби, дом 19, Деловой ценр

"Нурлы Тау", блок 1 Б , оф. 406, почтовый индекс 050059

26.12.1995 Перерегистрация

20.07.1998 Перерегистрация

26.10.2000 Перерегистрация

26.10.2000 Перерегистрация

21.04.2005 Перерегистрация  (Изменение наименования; Приведение в соответствие с законодательством)

10.05.2007 Внесение изменений (Изменение места нахождения (без изменения места регистрации))
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11.09.2008 Уведомление (Присвоение БИН)

03.02.2009 Внесение изменений (Увеличение уставного капитала)

31.03.2009 Внесение изменений (Редакционные изменения)

18.11.2011
Перерегистрация  (Изменение местонахождения (с изменением места регистрации); Изменение

наименования)

05.11.2018 Уведомление (Редакционные изменения)

04.02.2019 Внесение изменений (Новая редакция устава или положения; Увеличение уставного капитала)

05.08.2020 Уведомление (Редакционные изменения)


