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Министерство Юстиции Республики Казахстан

Справка

о последних внесенных изменениях в учредительные документы

дана по месту требования

10100177047554 Дата выдачи: 23.11.2016

Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"Выдана:

Согласно данным национального реестра бизнес-идентификационных номеров:

Последней датой внесения изменений в учредительные документы

Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"

1. Редакционные изменения

БИН 020240000555 является 16 ноября 2016 года в связи с:

Электрондық анықтаманың түпнұсқасын www.egov.kz  порталында тексере аласыз.
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Проверить подлинность электронной справки вы можете на портале www.egov.kz.


