CERTYFIKAT
Niniejszym zaświadcza się, że firma

Nazwa certyfikowanej firmy Prymat Sp. z o. o.
Adres certyfikowanej firmy ul Chlebowa 14
44 - 337 Jastrzębie – Zdrój
Polska
została poddana audytowi przeprowadzanemu zgodnie z postanowieniami umowy oraz
wymaganiami określonymi w standardzie Systemy Certyfikacji Łańcucha Dostaw RSPO,
wersja RSPO-PRO-T05-002 V1.1 ENG, w ramach którego stwierdzono, że spełnia
wymagania Standardu Łańcucha Dostaw RSPO, wersja RSPO-STD-T05-001 V1.1 ENG.
Gwarantuje to, że zostały spełnione kryteria procesu certyfikacji RSPO dla wyrobów z
oleju palmowego, przetwarzanych zgodnie z co najmniej jednym z modeli łańcucha
dostaw RSPO, opisanych w dokumencie Systemy Certyfikacji Łańcucha Dostaw RSPO.

Numer RSPO (jeśli dotyczy)
Accredited by ASI for certification
against voluntary sustainability
standards – ASI-ACC-006

Inne certyfikowane oddziały (druga strona)
Zarejestrowana spółka
Prymat sp. z o. o.
dominująca

NIE

Numer RSPO spółki dominującej 9-2559-18-000-00
Zakres certyfikacji
Produkcja kostek bulionowych
Data wydania certyfikatu

22 sierpnia 2018

Data ważności certyfikatu

21 sierpnia 2023

Data pierwszej certyfikacji

22 sierpnia 2018

Numer certyfikatu

BMT-RSPO-001028

Numer wydania

2019-01

Model łańcucha dostaw

Bilans Masy, Segregacja

Wydany przez
BM TRADA
Osoba upoważniona do składania Karen Prendergast,
podpisów
Divisional Director – Certification, BM TRADA

Podpis osoby upoważnionej

Jednostka wydająca certyfikat: Warringtonfire Testing and Certification Limited t/a BM TRADA Chiltern House, Stocking Lane, High
Wycombe, Buckinghamshire, HP14 4ND, UK,
Siedziba rejestrowa: 10 Lower Grosvenor Place, London, United Kingdom, SW1W 0EN Reg. Nr. Rej. 11371436
Niniejszy certyfikat jest własnością BM TRADA i może być wycofany w przypadku wypowiedzenia umowy lub wystąpienia zmian lub odchyleń
od wyżej wymienionych danych. Licencjobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania BM TRADA o wszelkich zmianach w
powyższych danych. Ważny jest wyłącznie oryginalny i podpisany certyfikat. Niniejszy certyfikat oraz wszystkie jego kopie należy zwrócić do
BM TRADA lub zniszczyć na żądanie. Wyjaśnienia odnośnie zakresu certyfikacji oraz informacje niezbędne do weryfikacji autentyczności
niniejszego certyfikatu można uzyskać poprzez BM TRADA pod powyższym adresem lub na stronie:www.rspo.org
BM TRADA otrzymała akredytację na certyfikację łańcucha dostaw RSPO w dniu 7 października 2013 roku (ASI-ACC-006)
W przypadku Klientów posiadających oddziały, przedstawiony powyżej zakres certyfikacji obejmuje lokalizacje wymienione w Załączniku A

