CERTYFIKAT KONTROLI
POCHODZENIA PRODUKTU FSC®
Certyfikat Nr:
DNV-COC-002236
Wydanie Numer:
0

Data pierwszej certyfikacji:
31 maja 2021

Ważność certyfikatu można zweryfikować na stronie www.info.fsc.org

Ważność certyfikatu:
– 30 maja 2026

31 maja 2021

www.info.fsc.org

Niniejszym potwierdza sie, ze

Mellow Sp. z o.o.
Ul. Stanisława Działowskiego 15, 30-399 Kraków, Polska

spełnia wymagania standardu FSC:
FSC-STD-40-004
Certyfikat obejmuje następujący zakres:
Produkcję i sprzedaż drukowanych opakowań oraz książek, magazynów, czasopism,
materiałów reklamowych, wizytówek, kalendarzy, terminarzy, organizatorów, zabawek i
gier wykonanych z papieru: FSC 100%, FSC Mix, FSC Recycled z zastosowaniem systemu
transferowego.

Lista certyfikowanych wyrobów dostępna jest w bazie danych FSC, www.info.fsc.org. www.info.fsc.org
Niniejszy certyfikat nie stanowi dowodu, że wyroby dostarczane przez certyfikowaną firmę posiadają status FSC certyfikowane ( lub FSC drewno
kontrolowane). Oferowane, dostarczone lub sprzedane produkty przez certyfikowaną firmę mogą być uznane za objęte zak resem niniejszego
certyfikatu w przypadku, gdy wymagane oświadczenia FSC są prezentowane na fakturach lub dokumentach dostawy.
Miejsce i data:
Solna,31 maja 2021

W imieniu biura wystawiającego certyfikat:
DNV - Business Assurance
Elektrogatan 10, 171 54, Solna, Sweden

Ann-Louise Pått

Pełnomocnik Zarządu
Niespełnienie wymagań wymienionych w Umowie o Certyfikację może spowodować utratę ważności certyfikatu. Certyfikat jest własn ością DNV Business Assurance Sweden AB i
należy go zwrócić na żądanie właściciela.
Jednostka Akredytowana: DNV GL Business Assurance Sweden AB, Elektrogatan 10, 171 54 Solna, Sweden - TEL: +46 8 587 940 00. www.dnvgl.se/assurance

FSC® CHAIN OF CUSTODY
CERTIFICATE
Certificate no.:
DNV-COC-002236
Issue Number:
0

Initial certification date:
31 May 2021

Valid:
31 May 2021 – 30 May 2026

The validity of this certificate shall be verified on www.info.fsc.org

This is to certify that the

MELLOW Sp. z.o.o.
Ul. Stanisława Działowskiego 15, 30-399 Kraków, Poland

has been found to conform to FSC standard:

FSC-STD-40-004
This certificate is valid for the following scope:
Production and sales of FSC 100%, FSC Mix, FSC Recycled printed packaging, books,
magazines, newspaper, advertising materials, business cards, calendars, diaries,
organizers, toys and games made with paper with application of transfer system.

A list of the certificated products can be obtained from the FSC database, www.info.fsc.org
This certificate itself does not constitute evidence that a particular product supplied by the certificate holder is FSC-certified (or FSC Controlled Wood).
Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the scope of this certificate when the required FSC claim
is clearly stated on invoices and shipping documents.
Place and date:
Solna,31 May 2021

For the issuing office:
DNV - Business Assurance
Elektrogatan 10, 171 54, Solna, Sweden

Ann-Louise Pått
Management Representative
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.This certificate is the property of DNV GL Business Assurance Sweden
AB and must be returned on request
ACCREDITED UNIT: DNV GL Business Assurance Sweden AB, Elektrogatan 10, 171 54 Solna, Sweden - TEL: +46 8 587 940 00. www.dnvgl.se/assurance

