
«Астана» халықаралық қаржы орталығы 

Заңды тұлғаны мемлекеттік  

тіркеу туралы анықтама 
 

БСН 200240900095 

бизнес-сәйкестендіру нөмірі 

 

Астана қаласы  2020 ж. 14 ақпан 

елді мекен   

Атауы: Freedom Finance Global PLC жария компанисы 

Орналасқан жері: Қазақстан, Нұр-Сұлтан қ., Есіл ауданы, Достық 

көшесі, 16-ғимарат, үй-жай нөмірі 2, пошталық 

индексі 010016 

Басшысы: Заңды тұлғаның уәкілетті органы тағайындаған 

(сайлаған) басшы  

РЕНАТ САУТЖАНОВИЧ ТУКАНОВ 

Құрылтайшылар (қатысушылар): Freedom Holding Corp. 

  

 

Анықтама Қазақстан Республикасы  

заңнамасының шеңберінде құрылтайшылық  

құжаттарға сәйкес қызметті жүзеге асыру құқығын береді 

 

Берілген күні: 18.02.2022 

 



Құжат электрондық үкімет порталымен құрылған

Документ сформирован порталом электронного правительства

"Мемлекеттік қызметтер алу бойынша

(Бірыңғай байланыс орталығы)

ақпараттық-анықтамалық қызметі"

"Информационно-справочная служба

(Единый контакт-центр)

Касательно получения государственных услуг" 18.02.2022
Дата получения

Алу күні мен уақыты

Уникальный номер

Бірегей нөмір
10100567307427

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.

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 АХҚО қаржылық қызметтер көрсетуді реттеу жөніндегі Комитетінің электрондық-цифрлық қолтаңбасымен

қойылған деректер бар.

*Штрих-код содержит данные, полученные из информационной системы ГБДЮЛ и подписанные электронно-цифровой подписью Комитета МФЦА по

регулированию финансовых услуг.

Международный финансовый центр "Астана"

Справка о государственной регистрации

юридического лица

БИН  200240900095

бизнес-идентификационный номер

город Астана

(населенный пункт)

14 февраля 2020 г.

Наименование: Публичная компания Freedom Finance Global PLC

Местонахождение: Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, улица

Достық, здание 16, н.п. 2, почтовый индекс 010016

Руководитель: Руководитель, назначенный (избранный)

уполномоченным органом юридического лица

ТУКАНОВ РЕНАТ САУТЖАНОВИЧ

Учредители (участники): Freedom Holding Corp.

Справка дает право осуществлять деятельность в

соответствии с учредительными документами в рамках

законодательства Республики Казахстан

Дата выдачи: 18.02.2022
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