
CERTIFICATE
This is to certify that the Information Security Management System of

Metalicone  Technologies  Ltd.
Bikat Beit Hakerem, Lavon 25127, Israel

Has been assessed and complies with the requirements of :

ISO/IEC 27001:2013
This Certificate is Applicable to

Business processes: The manufacture and assembly of precision metal parts using various metal
cutting technologies for aerospace and other industries.

System/products: Organization LAN for engineering information and files, ERP for production,
finance and inventory, production machines.

According to Statement of Applicability: November 2015

Certificate No.: 79050 Certificate Issue Date: 15/09/2016
Initial Certification Date: 08/02/2016 Certification Expiry Date: 14/09/2019

SII-QCD assumes no liability to any party other than the client, and then only in accordance with the agreed upon Certification Agreement.
This certificate’s validity is subject to the organization maintaining their system in accordance with SII-QCD requirements for system certification. The
continued validity may be verified via scanning the code with a smartphone, or via website www.sii.org.il. This certificate remains the property of SII-QCD.

R.N 514679414
Avital Weinberg

Director, Quality & Certification Division
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תעודה
שלמערכת ניהול אבטחת המידעוזאת לתעודה כי

מטליקון טכנולוגיות בע"מ
ישראל,לבון,בקעת בית הכרם

‘

:התקןתלדרישומתאימהנבחנה ונסקרה ע"י מכון התקנים הישראלי-אגף איכות והסמכה ונמצאה

ISO 27001:2013 ת"י
האישור תקף ל:

שבבי מתקדמות.יצור מכלולים וחלקים מדויקים בטכנולוגיות עיבודתהליכים עסקיים:

רשת ארגונית לניהול מידע הנדסי וקבצים, מכונות לעיבוד שבבי, מערכת ERP לניהול ייצור, מלאי וכספים.מערכות/מוצרים:
נובמבר 2015בהתאם להצהרת ישימות:

15/09/2016:הוצאהתאריך79050מס' אישור:
14/09/2019האישור בתוקף עד:08/02/2016:אישור ראשוני

תוקף התעודה כפוף לכך שהארגון ימשיך לנהוג בהתאם לדרישות המכון להתעדה.
בהתאם לאמור בהסכם ההתעדה.הכלאינו מקבל על עצמו אחריות כלפי צד כלשהו, למעט הלקוח בעל תעודה זו,מת"י

www.sii.org.ilאיכות והסמכה. לברור תקפות – סרוק באמצעות טלפון חכם את הברקוד, או באמצעות האתר-אגףמת"יהתעודה היא רכוש

514679414ח.פ
אביטל ויינברג

ראש אגף איכות והסמכה
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