Certifikát
Announced
Certifikačný orgán:

LRQA France SAS
akreditovaný pro certifikaci IFS a schválený vlastníkem IFS na základě podepsané dohody tímto potvrzuje, že
činnosti společnosti

ALIBONA, a.s.
Svatoplukova 909, 784 01 Litovel, Česko
COID: 17283
Splňuje požadavky uvedené v:

IFS Food Version 6.1- November 2017
a další související normativní dokumenty
na Foundation úrovni
s hodnocením na 90.64%

P.G. Cornelissen - Area Manager North Europe
Vystaveno v: Lloyd's Register EMEA Praha
v zastoupení: LRQA France SAS
Datum auditu: 12. červenec 2018
Současný certifikát vystaven: 24. srpen 2018
Platnost certifikátu do: 06. září 2019
Datum dalšího auditu od: 18. květen 2019
Číslo smlouvy: 0047343
do: 27. červenec 2019
Identifikační číslo certifikátu: 10122806
Rozsah certifikace:
Konzervování ovoce a zeleniny, zeleninových směsí a pastovitých produktů v skleněných, kovových a
plastových obalech. Výroba suchých nakládacích směsí v plastových sáčcích.
Typické výrobky: konzervovaný kopr, konzervovaný hrášek, sladká kukuřice, kockovaná mrkev, celer, zavárané
třešně, slivky, borůvky, brusinky, chutney. Suché nakládací směsi. Společnost má kromě vlastní výroby externě
zajištěné procesy a/nebo výrobky.
Produktové kategorie: 5, 10
Technologické kategorie: A, B, D, F

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's
Register'. Lloyd's Register 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 Lloyd's Register 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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