
 
 

 

 

STATEMENT OF ASSURANCE 

 

Watts Water Technologies, Inc. ("Watts") and its subsidiaries, must comply with 

applicable laws restricting the export or re-export of Watts’ products, including all 

economic or financial sanctions, and trade embargoes imposed, administered or enforced 

from time to time by the U.S. government or other relevant sanctions authority with 

jurisdiction over Watts and its subsidiaries ("Sanctions laws").  The Company listed 

below ("Company") understands and agrees that with respect to Watts’ products provided 

to the Company: 

Company will not export or re-export Watts’ products to a country or territory that is 

itself the subject or target of comprehensive U.S. Sanctions ("Sanctioned Territories"). 

As of November 6, 2017, the Sanctioned Territories are Crimea, Cuba, Iran, North Korea, 

Southern Sudan (Darfur), and Syria, although the U.S. government may add or remove 

Sanctioned Territories in the future. 

End Use of product(s) (Indicate Yes or No for each category): 

 

Commercial End Use:  Yes □ No □ 

Military End Use:  Yes □ No □ 

The undersigned certifies that the above statements are true and correct. 

Company Name:   ___________________________________________ 

Company Address:   ___________________________________________ 

Company Official’s Name: ___________________________________________ 

Company Official’s Title: ___________________________________________ 

Company Official’s Signature: ___________________________________________ 

Date:     ___________________________________________ 

 

 

  



 
 

 

PROHLÁŠENÍ O VĚROHODNOSTI 
 

Společnost Watts Water Technologies, Inc. (dále jen "Watts") a její dceřiné společnosti 

musí dodržovat platné zákony omezující export nebo reexport produktů společnosti 

Watts, včetně veškerých hospodářských nebo finančních sankcí, a obchodních embarg 

uložených, spravovaných nebo vymáhaných čas od času vládou USA nebo jiným 

příslušným orgánem pro sankce s jurisdikcí nad společností Watts a jejími dceřinými 

společnostmi ("zákony o sankcích"). Společnost uvedená níže ("Společnost")  chápe a 

souhlasí, že pokud se týče výrobků firmy Watts, poskytované Společnosti: 

Společnost nebude exportovat ani reexportovat produkty společnosti Watts do země nebo 

území, které je samo o sobě předmětem nebo cílem komplexních amerických sankcí 

("Sankcionovaná území"). Od 6. listopadu 2017 jsou sankcionovanými územími Krym, 

Kuba, Írán, Severní Korea, Jižní Súdán (Dárfúr) a Sýrie, přestože americká vláda může v 

budoucnu přidat nebo odstranit sankcionovaná území. 

Konečné použití výrobku (-ů) (označte Ano nebo Ne pro každou kategorii): 

 

Komerční konečné použití:  Ano □ Ne □ 

Vojenské  konečné použití:  Ano □ Ne □ 

Níže podepsaný potvrzuje, že výše uvedená prohlášení jsou pravdivá a správná. 

Jméno společnosti:    ___________________________________________ 

Adresa společnosti:   ___________________________________________ 

Jméno zástupce společnosti:  ___________________________________________ 

Titul zástupce společnosti:  ___________________________________________ 

Podpis zástupce společnosti:  ___________________________________________ 

Datum:    ___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 
 

 


