
  

Ved udstedelse af dette certifikat, er Intertek ikke ansvarlig overfor andre end kunden og her også kun i det omfang som er dækket af certificeringsaftalen. 
Certifikatets gyldighed er afhængig af, at virksomheden vedligeholder deres system i henhold til Interteks krav for systemcertificering. Gyldigheden kan 
bekræftes via e-mail på certificate.validation@intertek.com eller ved at scanne koden til højre med en smartphone. Dette certifikat tilhører Intertek, hvortil det 

skal returneres ved forlangende. 

Torbjörn Rudqvist 
MD, Business Assurance Nordics 
 

Intertek Certification AB 

P.O. Box 1103, SE-164 22 Kista, Sweden 

Dette certifikat bekræfter, at ledelsessystemet hos 

J.M. Sikring ApS 

Hovedkontor: Borgervænget 2, 6710 Esbjerg, Danmark 

CVR-nr.: 25767292  

 

er registreret af Intertek som værende i overensstemmelse med 

kravene i: 

ISO 9001:2015 

Ledelsessystemet er gældende for: 

Salg, projektering, installation, service og vedligeholdelse af AIA- og 

TVO-anlæg. 

 

Certifikatsnummer:   

0105615 

Certifikatets opr. udstedelsesdato: 

27 november 2008 

Dato for certificeringsbeslutning: 

24 september 2020 

Udstedelsesdato: 

24 september 2020 

Certifikatets udløbsdato:   

26 november 2023 
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Dette certifikat tilhører Intertek, hvortil det skal returneres ved forlangende. 

Torbjörn Rudqvist 
MD, Business Assurance Nordics 
 

Intertek Certification AB 

P.O. Box 1103, SE-164 22 Kista, Sweden 

 

Certifikat (0105615) er udstedt på baggrund af auditering efter 

nedenstående kravspecifikationer udgivet af Forsikring & Pension 

og/eller SikkerhedsBranchen. 

 

J.M. Sikring ApS 

Hovedkontor: Borgervænget 2, 6710 Esbjerg, Danmark 

CVR-nr.: 25767292  

 

 

- AIA-anlæg (Maj 2019). 

- TVO-anlæg (September 2017). 
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