












Cezary Kaźmierczak Marcin Nowacki
prezes wiceprezes

Szanowni Państwo,

Gratulujemy znalezienia się w elitarnym gronie zwycięskich firm w ogólnopolskim konkursie
„Dobra Firma”, organizowanym przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

Tym zaszczytnym tytułem zostały uhonorowane spółki z województwa świętokrzyskiego,
których działania w dziedzinie przedsiębiorczości, zarządzania i innowacyjności zasługują na
szczególne uznanie. Laureaci zostali wyłonieni w sposób obiektywny, oparty
na twardych kryteriach finansowych. Małe i średnie przedsiębiorstwa są solą polskiej
gospodarki. Tworzą znaczną część polskiego PKB i zatrudniają łącznie największą liczbę
pracowników. Przykład Państwa firmy - lidera biznesu pokazuje, jak efektywne działania
i potencjał pracowniczy przyczyniają się do rozwoju regionu i tworzą miejsca pracy.

Jest nam miło, że Państwa firma znalazła się w tak szacownym gronie. Gratulujemy
dotychczasowych osiągnięć i życzymy dalszego rozwoju na miarę planów i oczekiwań.
Oby Państwa produkty i usługi cieszyły się niesłabnącym uznaniem klientów i kontrahentów,
a prowadzone działania przynosiły kolejne sukcesy. Jesteśmy przekonani, że godło
programu Dobra Firmie przyczyni się do wzmocnienia wizerunku Państwa firmy.

Do gratulacji dołączamy informacje dotyczące programu promocyjnego Dobra Firma.

Z poważaniem,

Cezaaaaaaaary Kaźmierczak Marcin Nowacki

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
ul. Nowy Świat 33, 00-029 Warszawa, mail: biuro@zpp.net.pl, tel. 22 826 08 31, www.zpp.net.pl
Zarząd: Cezary Kaźmierczak - prezes, Marcin Nowacki - wiceprezes

Kielce, 27 maja 2021

Certyfikat
Rzetelności

niniejszym zaświadcza się, że na dzień wystawienia Certyfikatu:

GLOBAL PHARMA CM SPÓŁKA AKCYJNA

Suchedniów

NIP: 9512411780
nie posiada żadnych przeterminowanych zobowiązań notowanych

w Krajowym Rejestrze Długów Biurze Informacji Gospodarczej S.A. określonych w Ustawie
z dnia 9 kwietnia 2010 r.

o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych
gospodarczych (Dz. U. N. 81, poz. 530)

Certyfikat jest ważny 30 dni od daty jego wystawienia

Autentyczność i aktualność tego certyfikatu można potwierdzić na stronie
www.rzetelnafirma.pl, używając kodu:

1783 68WH

Wrocław, 12.07.2021

UCZESTNIK PROGRAMU FAIRPAY

Z przyjemnością informujemy, że

Global Pharma CM Sp. z o.o.
uzyskała nominację do tytułu:

za stworzenie marki słynącej na rynkach międzynarodowych

z najlepszej jakości produktów i usług

w programie prowadzonym przez Polską Agencję Przedsiębiorczości

oraz redakcje Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej

i Biznes Plus w Gazecie Wyborczej

Serdecznie gratulujemy!
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CERTIFICATE

ISO 22000:2005
DEKRA Certification GmbH hereby certifies that the company

GLOBAL PHARMA CM Sp. z o.o.

Product category according to 22003:
K
Production of (bio)chemicals

Scope of certification:
Production and packaging of lozenges and lollipops
Production and packaging of dietary supplements in the form of hard gelatine capsules
Production and packaging of dietary supplements in the form of hard tablets

Certified location:
PL-26-130 Suchedniów, ul. Berezów 49A

has installed a food safety management system corresponding to the aforementioned Standard and
makes effective use of it. The proof was provided within the framework of the Certification Audit 
Report No. W-A562717/B2/B/22000.

This certificate is valid from 2018-09-10 to 2021-09-09

Certificate registration no.: 330817013/1

Lothar Weihofen
DEKRA Certification GmbH Berlin, 2018-09-10
























































