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Härmed intygas att ledningssystemet hos:

Tamro AB
Importgatan 18, 422 46 Hisings Backa, 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: 16 april 2019
Certifikatet gäller till: 30 september 2021
Certifikatsnummer: 10185472

Första godkännande:
ISO 14001 – 22 december 2000
ISO 9001 – 13 oktober 1995

Godkännandenummer: ISO 14001 – 0000525 / ISO 9001 – 0000526 

Ledningssystemet är tillämpbart på:
Lagerhållning och distribution av läkemedel, egenvårdsprodukter samt hälso- och sjukvårdsprodukter. 

Ompackning och ommärkning på uppdrag av tillverkare.
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Platser Verksamhet

Head office
Importgatan 18, 422 46 Hisings Backa, Sverige

ISO 14001:2015

Lagerhållning och distribution av läkemedel, 
egenvårdsprodukter samt hälso- och 
sjukvårdsprodukter. Ompackning och ommärkning
på uppdrag av tillverkare.

ISO 9001:2015

Lagerhållning och distribution av läkemedel, 
egenvårdsprodukter samt hälso- och 
sjukvårdsprodukter. Ompackning och ommärkning
på uppdrag av tillverkare.

Skälbyvägen 8, 155 35 Nykvarn, Sverige
ISO 14001:2015

Lagerhållning och distribution av läkemedel, 
egenvårdsprodukter samt hälso- och 
sjukvårdsprodukter. Ompackning och ommärkning
på uppdrag av tillverkare.

ISO 9001:2015

Lagerhållning och distribution av läkemedel, 
egenvårdsprodukter samt hälso- och 
sjukvårdsprodukter. Ompackning och ommärkning
på uppdrag av tillverkare.

Prismavägen 6, Kungens Kurva, 141 75 Stockholm,
Sverige

ISO 14001:2015

Lagerhållning och distribution av läkemedel, 
egenvårdsprodukter samt hälso- och 
sjukvårdsprodukter. Ompackning och ommärkning
på uppdrag av tillverkare.

ISO 9001:2015

Lagerhållning och distribution av läkemedel, 
egenvårdsprodukter samt hälso- och 
sjukvårdsprodukter. Ompackning och ommärkning
på uppdrag av tillverkare.
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Platser Verksamhet

Formvägen 7, 906 21 Umeå, Sverige
ISO 14001:2015

Lagerhållning och distribution av läkemedel, 
egenvårdsprodukter samt hälso- och 
sjukvårdsprodukter. Ompackning och ommärkning
på uppdrag av tillverkare.

ISO 9001:2015

Lagerhållning och distribution av läkemedel, 
egenvårdsprodukter samt hälso- och 
sjukvårdsprodukter. Ompackning och ommärkning
på uppdrag av tillverkare.

Orrekulla Industrigata 47, 425 36 Hisings Kärra, 
Sverige

ISO 14001:2015

Lagerhållning och distribution av läkemedel, 
egenvårdsprodukter samt hälso- och 
sjukvårdsprodukter. Ompackning och ommärkning
på uppdrag av tillverkare.

ISO 9001:2015

Lagerhållning och distribution av läkemedel, 
egenvårdsprodukter samt hälso- och 
sjukvårdsprodukter. Ompackning och ommärkning
på uppdrag av tillverkare.

 


