This is to certify that the Food Safety Management System of:

MIO Ltd.
11 Dimcho Debelyanov Str., Pazardzhik, Bulgaria
has been assessed and complies with the requirements of:

FSSC 22000
Certification Scheme for food safety systems including ISO 22000:2005,
ISO/TS 22002-1:2009 and additional FSSC 22000 requirements.
This certificate is applicable for:

Production and distribution of bread, bread products
and frozen semi-finished products.
This certificate is provided on the basis of the FSSC 22000 certification scheme,
version 3, published 10 April 2013. The scheme consists of a minimum annual audit
of the food safety management system and a minimum annual verification of the
PRP elements and additional requirements as included in the scheme and the
ISO/TS 22002-1:2009.

Certificate №: 71009
Date of the certification decision: 29 November 2016
Initial certification date: 02 October 2014
Reissuing date: 29 November 2016
Valid Until: 10 January 2019
Product Category: C4
Managing Director

The use of the UKAS Accreditation Mark indicates accreditation in respect of those activities covered by the accreditation certificate number 015 head by NQA.
NQA is a trading name of NQA Certification Limited, Registration No 0931758. Registered Office: Warwick House, Houghton Hall Park, Houghton Regis,
Dunstable LU5 5ZX. This certificate is the property of NQA and must be returned on request.

Този сертификат потвърждава, че Системата за управление на
безопасността на хранителните продукти на:

МИО ООД
ул. Димчо Дебелянов №11, гр. Пазарджик, България
е одитирана и регистрирана за съответствие с изискванията на:

FSSC 22000
Сертификационна Схема за системи за управление на безопасността на
хранителните продукти, включваща ISO 22000:2005, ISO/TS 22002-1:2009 и
допълнителни изисквания на FSSC 22000.
Системата за управление на безопасността на хранителните продукти е приложима за:

Производство и дистрибуция на хляб, хлебни
изделия и замразени полуфабрикати.
Този сертификат се издава съгласно сертификационната схема FSSC 22000,
версия 3, издание от 10 Април 2013, състояща се от годишен одит на системите
за управление на безопасността на храните и ежегодна проверка на елементите
на ПП и допълнителни изисквания, включени в сертификационната схема и
ISO/TS 22002-1.
Сертификат №: 71009
Дата на сертификационно решение: 29 Ноември 2016
Съществува от: 02 Октомври 2014
Преиздаден на: 29 Ноември 2016
Валиден до: 10 Януари 2019
Категория: С4
Управляващ Директор

Използването на акредитационния знак на UKAS показва акредитация по отношение на дейностите, включени в акредитационния сертификат номер 015, който притежава NQA.
NQA е търговско наименование на NQA Certification Limited, Регистрационен номер 09351758. Регистриран офис: Warwick House, Houghton Hall Park, Houghton Regis, Dunstable
Bedfordshire LU5 5ZX, United Kingdom. Този сертификат е собственост на NQA и трябва да се върне при поискване.

