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Härmed intygas att ledningssystemet hos:

Procurator Sverige AB
Kronogårdsgatan 3, 431 33 Mölndal, Sverige

har utvärderats och godkänts av LRQA i enlighet med följande standarder:

 ISO 14001:2015 |  ISO 9001:2015 

 P.G. Cornelissen - Area Manager North Europe

Utfärdat av: LRQA Sverige AB

för  Lloyd's Register Quality Assurance Limited

Detta certifikat är endast giltigt tillsammans med certifikatsbilagan med samma nummer. Certifikatsbilagan anger 
de platser och den verksamhet som varje enhet är godkänd för.

Nuvarande certifikat: 14 maj 2019
Certifikatet gäller till: 13 maj 2022
Certifikatsnummer: 10179511

Första godkännande:
ISO 14001 – 3 juli 1998
ISO 9001 – 29 september 1997

Godkännandenummer: ISO 14001 – 00003746 / ISO 9001 – 00003747 

Ledningssystemet är tillämpbart på:
Distribution och försäljning av förbrukningsmaterial till företag och offentlig sektor.
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Platser Verksamhet

Kronogårdsgatan 3, 431 33 Mölndal, Sverige
ISO 14001:2015

Distribution och försäljning av 
förbrukningsmaterial till företag och offentlig 
sektor.

ISO 9001:2015

Distribution och försäljning av 
förbrukningsmaterial till företag och offentlig 
sektor.

Tahevägen 151, 556 52 Jönköping, Sverige
ISO 14001:2015

Distribution och försäljning av 
förbrukningsmaterial till företag och offentlig 
sektor.

ISO 9001:2015

Distribution och försäljning av 
förbrukningsmaterial till företag och offentlig 
sektor.

Målövägen 2, 562 42 Taberg, Sverige
ISO 14001:2015

Distribution och försäljning av 
förbrukningsmaterial till företag och offentlig 
sektor.

ISO 9001:2015

Distribution och försäljning av 
förbrukningsmaterial till företag och offentlig 
sektor.

 


