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Дата выдачи: 25.09.2014

Выдана: ОНГАРОВ БАУЫРЖАН ДЖАНСЕРИКОВИЧ
Согласно данным национального реестра бизнес-идентификационных номеров:
Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "KMG-Security"
Регистрирующий орган: Департамент юстиции города Астаны
Вид регистрации: Перерегистрация
Статус: Зарегистрирован
Дата последней перерегистрации: 17 сентября 2014 года
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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Дата первичной регистрации: 12 декабря 2008 года
БИН 001240000405
Первый руководитель: ТОКАЛОВ ТАЛГАТ БИГАЛЫМОВИЧ
Учредители (участники, граждане инициаторы):
Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"
Количество участников (членов): 1
Вид деятельности: Деятельность частных охранных служб
Юридический адрес: КАЗАХСТАН, Г.АСТАНА, район Алматы, Улица ДАРАБОЗ, дом 41, ВП 1/1, почтовый индекс 010000
Электрондық анықтаманың түпнұсқасын www.egov.kz порталында тексере аласыз.
Проверить подлинность электронной справки вы можете на портале www.egov.kz.
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