Bélyegző:
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ország: Belgium
a jelen közokiratot Jean-Philippe Lagae írta alá
aki közjegyzőként járt el
Brüsszeli közjegyzői bélyegzővel
Tanúsítva
Brüsszelben,
2005. 09. 08-án,
az (illetékes belga hatóság) a szövetségi külügyi, külkereskedelmi és fejlesztési
együttműködési hivatal által
a 9805050908645093 ügyiratszám alatt
bélyegző: Szövetségi külügyi, külkereskedelmi és fejlesztési együttműködési hivatal
aláírás: J. P. Lignler

Vitás esetben az angol nyelvű változat az egyedüli elfogadott szöveg.

A GS1 Magyarország
EPCglobal Inc.-cel kapcsolatos jogai
Az EPCglobal Inc. egy a GS1 és GS1 US által létrehozott vegyesvállalat. Az ipar által
támogatott, non-profit szervezetként feladata, hogy kialakítsa és támogassa az EPCglobal
Network hálózatot, mint egy a világ bármely országa, bármely logisztikai lánca számára az
információk valós idejű, automatikus azonosítását biztosító globális szabványt. Az EPCglobal
Network összekapcsolja a rádió frekvenciás azonosítás (RFID) technológiáját, a létező
távközlési hálózat infrastruktúráját és az elektronikus termék kódot (EPC), amely egy termék
egyedi azonosítására szolgáló kód, hogy lehetővé tegye az információ pontos, költséghatékony elérhetőségét az ellátási láncban.
Összhangban a GS1 Közgyűlése által 2003. szeptember 10-én jóváhagyott GS1 és GS1 US
közötti megállapodással, a GS1 ezennel tanúsítja, hogy a GS1 Magyarország az EPCglobal Inc.
kizárólagos képviselője Magyarországon és jogosult intézkedni az EPC rendszer helyi
bevezetéséről, fenntartásáról és marketingjéről tagjai számára az EPCglobal márkanév alatt.
Ezenfelül, a GS1 Magyarország jogosult:


Az EPCglobal által meghatározott elvek alapján, az EPCglobal rendszerhez történő
helyi csatlakozások adminisztrációja, mely magába foglalja az EPC Manager számok és
az EPC Hálózathoz kapcsolódó hozzáférési jogokat is.



Az EPCglobal elnöksége által meghatározott marketing és kommunikációs stratégiával
egybevágó helyi oktatási és tréning-szolgáltatatás biztosítására.



Az EPC felhasználói számára a rendszer megvalósításáról és a termék támogatásáról
gondoskodni, beleértve a kísérleti tesztek megvalósítását;



Az EPCglobal elnöksége által jóváhagyott szabványok és eljárások alapján, tanúsításra
és megfelelőségi vizsgálatok ellátására az EPC rendszer felhasználói körében,



Az EPC rendszer kiépítésének, bevezetésének és egyetemes alkalmazásának
költségeit lefedő hozzájárulások, részvételi díjak, tagjaitól történő beszedésére.

GS1 AISBL

EPCglobal Inc.

Aláíró: Monica Walsh
Pozíció: Általános Igazgató
Társasági szolgáltatások
Dátum: 2005. augusztus 26.

Aláíró: Chris Adcock
Pozíció: EPCglobal Inc. Elnök
Dátum: 2005. augusztus 26.

Bélyegző tartalma:
Alulírott Jean Philippe LAGAE belgiumi, brüsszeli közjegyző ezennel tanúsítom, hogy az alábbi
aláírás(ok) hiteles(ek)
.........................................................
Brüsszel: 2005. szeptember 8.

Vitás esetben az angol nyelvű változat az egyedüli elfogadott szöveg.

