Data auditu:
Data ponownej oceny, od (audit
niezapowiedziany):
do (audit zapowiedziana):
Numer Identyfikacyjny Certyfikatu:
Data ostatniego niezapowiedzianego
auditu:

16 luty 2022

Data wydania certyfikatu:
Data ważności:

29 marzec 2022
13 kwiecień 2023

28 październik 2022 - 3 marzec 2023
23 grudzień 2022 - 3 marzec 2023
10435978
N/A

Certyfikat Zatwierdzenia
Niniejszym jednostka certyfikująca:

LRQA France SAS
bedac akredytowana jednostka certyfikujaca dla certyfikacji IFS Logistics, oraz posiadajac podpisana umowe z
wlascicielami Standardu IFS, potwierdza ze dzialalnia logistyczne firmy

Axell Logistics Sp. z o.o.
Ul. Kolejowa 42, 64-300 Nowy Tomyśl, Polska
COID: 76672
Spełnia wymagania przedstawione w:

IFS Logistics Version 2.3 - June 2021 oraz innych powiązanych dokumentach normatywnych
na poziomie Wyższym
z wynikiem 96.63%
Numer Zatwierdzenia: 00030130
dla zakresu audytu:
Magazynowanie, przeładunek, kompletacja zapakowanych produktów spożywczych w temperaturze pokojowej i produktów
przemysłowych: produkty higieny osobistej, odzież, materiały biurowe.
1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9, 1.1.10, 1.1.11, 1.2.1, 1.2.3, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10, 2.1.11, 2.2.1, 2.2.3

Paul Graaf
________________________
Area Operations Manager, Europe
Wystawiony przez: Lloyd's Register (Polska) sp. z o.o.
w imieniu: LRQA France SAS

LRQA Group Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'LRQA'. LRQA
assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever
provided, unless that person has signed a contract with the relevant LRQA entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is
exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
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