CERTIFIKAT

Detta certifikat intygar att ledningssystemet hos:

Certifikatsnummer:
0121388

Medhelp Care AB

Certifikatets ursprungsdatum:
21 januari 2022

Huvudkontor: Marieviksgatan 19 C, SE-117 43 Stockholm, Sweden

Beslutsdatum:
21 januari 2022

Ytterligare plats: Medhelp Care AB,
Furuhedsvägen 29 G, SE-952 31 Kalix, Sweden

Certifikatets utfärdandedatum:
24 januari 2022

har registrerats av Intertek som överensstämmande med kraven i:

ISO 14001:2015

Certifikatets sista giltighetsdag:
29 mars 2023

Ledningssystemet är tillämpligt för:
MedHelp Care AB (publ) är ett SaaS-bolag som erbjuder en
molnplattform för datadriven företagshälsa i kombination med
kvalificerad sjukvårdsrådgivning, som används av både företag och
organisationer.

Torbjörn Rudqvist
MD, Business Assurance Nordics
Intertek Certification AB
Box 1103, 164 22 Kista, Sverige

I utfärdandet av detta certifikat tar Intertek inget ansvar gentemot någon annan än kunden, och då endast i enlighet med det överenskomna Certifieringsavtalet. Detta
certifikats giltighet är beroende av att organisationen upprätthåller sitt system i enlighet med Interteks krav för certifiering. Giltigheten kan bekräftas med e-post via
certificate.validation@intertek.com eller genom att scanna koden till höger med en smartphone. Certifikatet förblir Interteks egendom och återsänds till oss efter förfrågan.
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APPENDIX

Detta appendix identifierar ytterligare platser för ledningssystemet hos

Medhelp Care AB
Detta appendix är kopplat till certifikat #0121388 och kan inte visas eller återges utan det.

Medhelp Care AB
Marieviksgatan 19 C, SE-117 43 Stockholm, Sweden
MedHelp Care AB (publ) är ett SaaS-bolag som erbjuder en molnplattform för datadriven företagshälsa i
kombination med kvalificerad sjukvårdsrådgivning, som används av både företag och organisationer.

I utfärdandet av detta certifikat tar Intertek inget ansvar gentemot någon annan än kunden, och då endast i enlighet med det överenskomna Certifieringsavtalet. Detta
certifikats giltighet är beroende av att organisationen upprätthåller sitt system i enlighet med Interteks krav för certifiering. Giltigheten kan bekräftas med e-post via
certificate.validation@intertek.com eller genom att scanna koden till höger med en smartphone. Certifikatet förblir Interteks egendom och återsänds till oss efter förfrågan.

Sida 2 av 2

