Certificaat
Hiermede wordt verklaard dat het MVO managementsysteem van:

PAMI N.V.
Industrielaan 20, 3900 Overpelt, België
Ondernemingsnummer: 0423.087.373
voor het managen van de ontwikkeling en de invoering van MVO-beleid op MVO indicatoren in samenspraak
met stakeholders in de technical area Handel en Distributie vanwege
Ontwerp, verkoop, vervaardiging en distributie van kantoormeubilair en het inrichten van kantoren.
door Lloyd’s Register Quality Assurance is geëvalueerd en voldoet aan:
MVO Prestatieladder Niveau 3
Conform MVO Prestatieladder Certificatienorm (versie 2013), praktische toepassing van ISO 26000
voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en is geregistreerd op www.mvoprestatieladder.nl

P.G. Cornelissen - Area Manager North Europe
Afgegeven door: Lloyd's Register Nederland B.V.
Dit certificaat is alleen geldig in samenhang met het certificaataanhangsel met hetzelfde nummer,
waarop de van toepassing zijnde locaties met betrekking tot deze goedkeuring vermeld zijn.
Huidige uitgiftedatum:
Originele uitgifte datum:
Vervaldatum:
Certificaatnummer:
Goedkeuringsnummer:

27 september 2019
27 september 2013
26 september 2022
10218989
00009323

De MVO Prestatieladder bestaat uit 5 Niveaus, Opstap Niveaus-1 en -2, Algemeen haalbaar Niveau-3 en Specifieke onderscheidende Niveaus-4 en -5. De beoordeling is
gebaseerd op de MVO Prestatieladder certificatienorm en de certificatie procedures van Lloyd’s Register Nederland B.V. De aanpak, uitgangspunten, resultaten en
conclusies van deze beoordeling zijn vastgelegd in een separaat rapport waarin opgenomen de resultaten en onderbouwing voor het behaalde Niveau. Wij zijn, binnen de
hierboven aangegeven grenzen, tot dit oordeel gekomen op basis van de Certificatie criteria, gesprekken met betrokken medewerkers en onderzoek van data en
informatie. De gekozen grenzen en aangeleverde data en informatie (inclusief de portfolio) blijven de volledige verantwoordelijkheid van de hierboven genoemde
onderneming(en). Het behaalde Niveau wordt door middel van jaarlijkse onderzoeken vastgesteld of herbevestigd.
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.
Afgegeven door: Lloyd's Register Nederland B.V., K.P. van der Mandelelaan 41a 3062MB Rotterdam Netherlands
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Certificaataanhangsel
Certificaatnummer: 10218989
Locatie

Activiteiten

PAMI International N.V.
Industrielaan 20, 3900 Overpelt, België

CSR MVO Prestatieladder Niv 3

Pami Project BVBA
Industrielaan 20, 3900 Overpelt, België

CSR MVO Prestatieladder Niv 3

Interpam N.V.
Industrielaan 20, 3900 Overpelt, België

CSR MVO Prestatieladder Niv 3

PAMI N.V.
Industrielaan 20, 3900 Overpelt, België

CSR MVO Prestatieladder Niv 3

Ontwerp, verkoop, vervaardiging en distributie
van kantoormeubilair en het inrichten van
kantoren.

Technische afdeling t.b.v. inrichting van kantoren.

Distributie en logistiek van kantoormeubilair.

Productie- en verkoopmaatschappij van PAMI
International N.V. Showrooms: - Industrielaan
20, 3900, Overpelt - Havenlaan 86, showroom
B4, 1000 Brussel - Overzet 16/A, 9000, Gent
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