CERTIFICADO DE REGISTO
Certifica-se que:

Nome empresa certificada:
Endereço da empresa:

Dawn Foods Portugal, SA
Quinta da Torre, Lote 317 - Cabanas
2950 – 677 Quinta do Anjo
Portugal

Com base na auditoria realizada de acordo com os requisitos estabelecidos na norma
RSPO Supply Chain Certification Systems, versão RSPO-PRO-T05-002 V1.1 ENG e no
contrato assinado, a Exova BM TRADA certifica que o site(s) abaixo referido está em
conformidade com a norma RSPO Supply Chain Certification, versão RSPO-PRO-T05-001
V1.1 ENG. Isto garante que os critérios para o processamento de produtos com óleo de
palma certificado RSPO, realizado através de um ou mais dos modelos da cadeia de
fornecimento tal como indicado em RSPO Supply Chain Certification Systems, foram
cumpridos.

Nº de RSPO (se aplicável)
Accredited by ASI for certification
against voluntary sustainability
standards – ASI-ACC-006

4-0905-17-000-00

Outros sites certificados (consultar pág. 02)

Não

Empresa mãe registada RSPO

Dawn Foods, Inc

Empresa mãe RSPO Nº

4-0905-17-000-00

Âmbito da certificação
Desenvolvimento, aquisição, produção, armazenamento e distribuição de misturas
de padaria e pastelaria em pó contendo óleo de palma RSPO.
Data de início do certificado

16/Maio/2014

Data de caducidade do certificado 15/Maio/2019
Data da 1ª certificação

16/Maio/2014

Certificado Nº

BMT-RSPO-000712

Versão Nº

2018-01

Modelo de cadeia fornecimento

Balanço de Massas; Segregação

Emitido por

Exova BM TRADA
Karen Prendergast,
Sector Director – Certification, Exova BM TRADA

Identificação de quem assina

Assinatura autorizada

Exova (UK) Ltd, (T/A Exova BM TRADA), Chiltern House, Stocking Lane, High Wycombe, Buckinghamshire, HP14 4ND, UK
Registered Office: Exova (UK) Ltd, Lochend Industrial Estate, Newbridge, Midlothian EH28 8PL United Kingdom. Reg No. SCO70429.
This certificate remains the property of Exova (UK) Ltd and can be withdrawn in case of terminations as mentioned in the contract or in
case of changes or deviations of the above mentioned data. The licensee is obliged to inform Exova (UK) Ltd immediately of any changes
in the above mentioned data. Only an original and signed certificate is valid. This certificate and all copies or reproductions of the
certificate shall be returned to Exova (UK) Ltd or destroyed if requested. Further clarification regarding the scope of this certificate and
verification of the certificate is available through Exova BM TRADA at the above address or at www.rspo.org
th

Exova BM TRADA was accredited to provide RSPO Supply Chain Certification on 7 October 2013 (ASI-ACC-006)
Multisite clients – The scope of certification shown above includes the participating sites shown in appendix A

