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Некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан»

Справка
о всех регистрационных действиях юридического лица
дана по месту требования
Дата выдачи: 09.10.2020 г.
Выдана:

Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская
Ипотечная Компания"

Согласно данным национального реестра бизнес-идентификационных номеров:
Наименование

Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная
Компания"

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

21 января 2010 года

Дата первичной регистрации

29 декабря 2000 года

БИН

001240001720
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Руководитель, назначенный (избранный) уполномоченным органом юридического лица
14 сентября 2016 года
МУХАМЕДЖАНОВ АДИЛЬ БЕКТАСОВИЧ
Акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "Байтерек",
БИН 130540020197;

Количество участников (членов)

1

Вид деятельности

Прочие виды кредитования, не включенные в другие группировки; Другие финансовые услуги,
финансирование в различных отраслях экономики, инвестиционная деятельность; Аренда и
управление собственной недвижимостью; Другие виды финансовых услуг, кроме страхования
и пенсионного обеспечения, не включенные в другие группировки

Местонахождение

Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица КАРАСАЙ БАТЫРА, дом 98, почтовый
индекс A05E3B4
29.12.2000 Первичная регистрация
12.04.2004 Перерегистрация
13.04.2004 Перерегистрация (Изменение наименования)
19.08.2004 Внесение изменений (Редакционные изменения)
14.12.2004 Внесение изменений (Изменение места нахождения (без изменения места регистрации))
28.03.2005 Внесение изменений (Увеличение уставного капитала)
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28.12.2005 Внесение изменений (Приведение в соответствии с законодательством (без перерегистрации))
31.01.2006 Внесение изменений (Увеличение уставного капитала)
22.05.2006 Внесение изменений (Редакционные изменения)
16.06.2008 Уведомление (Присвоение БИН)
22.10.2008 Внесение изменений (Редакционные изменения)
22.04.2009 Внесение изменений (Редакционные изменения)
23.07.2009 Внесение изменений (Изменение местонахождения (с изменением места регистрации))
21.01.2010 Перерегистрация (Изменение наименования)
20.05.2011 Уведомление (Редакционные изменения)
13.11.2012 Уведомление (Приведение в соответствии с законодательством (без перерегистрации))
26.06.2014 Уведомление (Редакционные изменения)
13.11.2015 Внесение изменений (Редакционные изменения)
14.09.2016 Уведомление (Изменение руководителя)
17.10.2016 Уведомление (Редакционные изменения)
04.09.2017 Уведомление (Редакционные изменения)
05.05.2018 Уведомление (Редакционные изменения)
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16.03.2020 Уведомление (Редакционные изменения)
30.09.2020 Уведомление (Редакционные изменения)
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