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Министерство юстиции Республики Казахстан

Справка

о всех регистрационных действиях юридического лица

дана по месту требования

САФИЕВА ДЖАМИЛА АХМЕТОВНАВыдана:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Сервисно-заготовительный центр

"Мырзашөл"
Наименование:

Согласно данным национального реестра бизнес-идентификационных номеров:

080340011842БИН:

Управление юстиции Мактааральского района Департамента юстиции Южно-Казахстанской

области
Регистрирующий орган:

Дата последней (пере)регистрации: 11 марта 2014 года

17 марта 2008 годаДата первичной регистрации:

Руководитель, назначенный (избранный) уполномоченным органом юридического лицаПервый руководитель:
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КЕНБАЙ ҚАЙРАТ РАХЫМЖАНҰЛЫ

Учредители (участники, члены):

БЕКТУРЕЕВ АЙНАБЕК

ПИЛАЛОВ КАНАТ АСАНОВИЧ

Сельский потребительский кооператив "Мақтарал-2080", БИН 080240024276

Акционерное общество "Финансовая компания "Оңтүстік", БИН 080240026143

4Количество участников (членов):

Виды деятельности:
ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ ШИРОКИМ АССОРТИМЕНТОМ ТОВАРОВ БЕЗ КАКОЙ-ЛИБО

КОНКРЕТИЗАЦИИ; МОРСКОЙ И ПРИБРЕЖНЫЙ ГРУЗОВОЙ ТРАНСПОРТ

КАЗАХСТАН, ОБЛАСТЬ ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ, РАЙОН МАКТААРАЛЬСКИЙ,

ПОСЕЛОК АСЫКАТА, улица О.БАПЫШЕВ, дом 3, почтовый индекс 160533
Местонахождение:

17.03.2008 Первичная регистрация

02.10.2008 Внесение изменений

03.06.2010 Внесение изменений

11.03.2014 Перерегистрация
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