
 
 

 

 

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:     ___________________________________________ 

 

 



 
 

 

 

PATIKINIMO PAREIŠKIMAS 

 

Watts Water Technologies, Inc. („Watts“) ir jos dukterinės bendrovės turi laikytis 

galiojančių įstatymų, apribojančių „Watts“ produktų eksportą ir grįžtamąjį eksportą, 

įskaitant visas ekonomines ar finansines sankcijas, prekybos embargus, kuriuos kartais 

nustato ir vykdo JAV vyriausybė ar kitos atitinkamos sankcijų institucijos, kurių 

jurisdikcijai priklauso „Watts“ ir jos dukterinės įmonės („Sankcijų įstatymai“). Žemiau 

įvardinta bendrovė („Bendrovė“) supranta ir sutinka, dėl Bendrovei tiekiamų 

„Watts“ produktų: 

Bendrovė neeksportuos ir neatlikinės grįžtamojo „Watts“ produktų eksporto į šalį ar 

teritoriją, kuri pati yra visuotinų JAV sankcijų („sankcijų teritorijų“) objektas ar tikslas. 

2017 m. lapkričio 6 d. patvirtintos teritorijos, kurioms taikomos sankcijos yra Krymas, 

Kuba, Iranas, Šiaurės Korėja, Pietų Sudanas (Darfūras) ir Sirija, nors ateityje JAV 

vyriausybė gali papildyti ar panaikinti sankcijų teritorijas. 

Galutinis produkto(-ų) vartotojas(-ai) (nurodyti kiekvienai kategorijai Taip arba 

Ne): 

 

Komercinis vartotojas:       Taip □ Ne □ 

Karinės pramonės vartotojas:  Taip □ Ne □ 

Žemiau pasirašęs asmuo patvirtina, kad pateikti teiginiai yra tikri ir teisingi 

Bendrovės pavadinimas:      ___________________________________________ 

Bendrovės adresas:      ___________________________________________ 

Bendrovės oficialus pavadinimas: ___________________________________________ 

Bendrovės oficiali antraštė:     ___________________________________________ 

Bendrovės oficialus parašas:     ___________________________________________ 

Data:         ___________________________________________ 

 

 

 

 

 
 


