w ań. 29 ust' 1 rozpoŻądzenia(WE)nr 834/2007
certyfikat wydawanypodmiotowigospodarczemu,okreś|ony
(EC) No 834/2007
Documentary
evidenceto the operatoraccordingto Ańic|e29 (1)of Regu|ation
Kolejne wydanie cerMkatu anuluje poprzednie/ Successiveeditionof the certiflcatecancelsthe previousone
Nr ceńyfikatu:PL.EKo.ol.006106,wydanie nr: 10A / DocumentNo: PL.EKo.o1.006106'editionNo: 10A
Nazwa, adres i numer kodowy jednostki ceńyfikującej:
Name, address and code number ofcontrol body:

i adres podmiotu gospodarczego:
and address of ooerator:

Viking Malt SpecialtiesSp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 70, 58-'t50

rii

EkogwarancjaPTRE Sp. z o,o,
ul. Zygmunta Modzelewskiego27, 02-679

Para||eInon.ołganic

barwiacy/ b|ackmalt
CaramelPale / Caramel

,|00/
słódkarme|owy
150/
słódkarme|owy
słód karme|owy200 /
słód karme|owy30 / c4!a#e1,-ł'1a|t
30
4o0 / carame|malt400
słódkarme|owy
słódkarme|owy
50 / carame|ma|t50
słódkarme|owy
600/ caramelmalt600
pszęniczny/ carame|wheat
ma|t
słódkarme|owy
żytni/ c€ r ame| rye ma|t
słódkarme|owy
słódmonachijski
ciemny/ Munichma|tdaft
jasny/ Munichma|t|ight
słódmonachijski
Pale Ale / Pale Ale malt
pi|zneński/Pilsnerma|t
pszeniczny/ wheatmalt
Red Ale / Red Ale malt
wiedeński/Viennama|t .
żńni/ rye ma|t
prażone/ ryemaIt

Ważność i zak]es ceńyfikatu moźna sprawdzić na stronie internetowei: http://www.€kogwarancia'p|
check the va|idityand the scope of the ceńificate on the website: http://www.ekogwarancja'pl

Nr certlfikatu / DocumentNo: PL-EKO-o'l-006106,
wydanie nr / edition
Wydruk nr / PrintoutNo: l7lF-2583,data wystawienia/ issuedate:
S t r o n a/ P a q e :

112

jest waż]ry/ Va|idityperiod:
/ from 30.05.2017dolto 29.11.20'lE

Data kontroli/ Dateofcontrol(s):
P]zetwórstwo / P.oc€ssing:
(1):od /ftorn16.05.2017
do/to 16.05.2017

oraz rozpor:ądzenia (WE) nr 889/2008.zadek|arowany
dokument zostal wydany na podatawie ań 29 ust" l lozpotfądzenia (wE) nr 83/ł/2007
gospodarczy poddat 3wo,ądzia}.|nośćkontro|i i spełniawymagania okeś|onewe w3pomn|anychrozporządzen'ach.
(Ec) No 889/2008.
(Ec) No 834/2007
Thedec|ared
ope.atorhas
andof Regu|ation
documenthas beenissuedon thebasjso|Artic|e29 (1)of Regu|atłon
his activities
undercontrol,
andmeetstherequirements
laiddownin thenamedRegulatjons,

Podpis w imieniuiednostki ceMikuiącei wydającejcertyfikat:
Signatureon behalfoftheissuingcontrolbody:

:-^* /"1"L-

ważnośći zakres ceńyfikatu możnaspraMzić na stronie intemgtowei: htĘ:.l,lwww.ekogMła.ancia.p|
and thescopeofthe ceńmc€ t e on he Websile:http://www.ekogwarancja.p|
check theVa|idity
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