tr)NV.GL

LEDELSES SYSTEM
CERTIFIKAT
Cert¡fikat nummer:
156785-2014-AE.DEN-DANAK

Første certificering

24. juni 2013

Gyld ighedsperiode:

3. december 2016

-

1. oktober 2018

Det attesteres hermed, at ledelsessystemet hos

Oluf Brønnum & Co AIS
mer: 34350672

Registreringsnu

m

Ellekær LA, DK-2730, Herlev, Danmark
Meterbuen L9-2L, DK-274O Skovlunde, Danmark

EMAS

III

Dette certifikat er gældende for følgende område:

Projektering og installation af storkøkkener, engrossalg
af udstyr til storkøkkener samt serviceringaf storkøkken maskiner
NACE rev.
a

2: 46.4

DNV erklærer hermed, at:
have verificeret, om anlægsområdet eller hele organlsationen som angivet i milj¿redegØrelsen/den ajouførte
miljøredegørelse fra organisationen opfylder alle kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
L22U2OO9 af 25. november 2009 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for mitjøledelse og
miljørevision (EMAS).

at verifikationen og valideringen er udført i fuld overensstemmelse med kravene i forordning (EF) nr. L22t/2009
at resultatet af verifikationen og valideringen bekræfter, at intet tyder på mangler i efterlevelsen af gældende
miljølovgivning

a

a

at data og oplysninger ¡ organisationens/anlægsområdets miljøredegØrelse / den ajouførte tegner et påtiOel¡gt,
troværdigt og korrekt billede af alle organisationens/anlægsområdets aktiviteter inden for det omfang, der er angivet

miljøredegørelsen.
Data og oplysninger er pålidelige og trovaerdige i dansk original udgave af: Miljøredegørelse, dateret 25. august 2015

Sted og dato:

For udstedende enhed:
DNV GL - Bus¡ness Assurance
Tuborg Parkvej 8t 2,t ÐK-29OO, Hellerup,

Hellerup, 3, december 2016

Denmark

DANAK
DK-V Reg.nr. 6001

¡esper Schultz
Adm. Direktør

Manglende opfy¡delse af betingelser ¡ certificeringskontrakten

kan 9øre cert¡fikatet ugyldigt.

AKKREDITÊRÊT enhed: DNV GL Business Assurance Denmark A/S, 1'uborg parkvej 8, DK-2900 Hellerup, Denmark. TEL:+45 39 45 4g O0
http ://assurance.dnvgl.com
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tr,NV.GL
Certifl kat nummer: 156785-2014-AE-DEN-DANAK

Sted og dato: Hellerup, 1. oktober 2015

Appendiks

til certifikat
NACE rev.

Næste validering
udføres

2: 46.4

Entydig identifikation af valideret miljøredegørelse og
underskrift for gennemførelse :

(år-måned):
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Manglende opryldêlse af betingelser i certif¡ceringskontrakten
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kan gøre certifikatet ugyldigt,

AKKREDITERET enhed: DNV GL Business Assurance Denmark A/s, Tuborg Parkvej 8, DK-2900 Hellerup, Denmark. TEL:+45 39 45 48 oo

http ://ässurance.dnvgl,com
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