
 
 

 

 

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:     ___________________________________________ 

 

 



 
 

 

 

VYHLÁSENIE O VIEROHODNOSTI 

Spoločnosť Watts Water Technologies, Inc. (ďalej len "Watts") a jej dcérske spoločnosti 

musia dodržiavať platné zákony obmedzujúce export nebo reexport produktov 

spoločnosti Watts, vrátane všetkých ekonomických alebo finančných sankcií, a 

obchodných embárg uložených, spravovaných alebo vymáhaných čas od času vládou 

USA alebo iným príslušným orgánom pre sankcie s jurisdikciou nad spoločnosťou Watts 

a jej dcérskymi spoločnosťami ("zákony o sankciách"). Spoločnosť uvedená nižšie 

("Spoločnosť") chápe a súhlasí, že s ohľadom na produkty firmy Watts, poskytované 

Spoločnosti: 

Spoločnosť nebude exportovať ani reexportovať produkty spoločnosti Watts do krajiny 

alebo územia, ktoré je samo o sebe predmetom alebo cieľom komplexných amerických 

sankcií ( "sankcionované územie"). Od 6. novembra 2017 sú sankcionovanými územiami 

Krym, Kuba, Irán, Severná Kórea, Južný Sudán (Darfúr) a Sýria, hoci americká vláda 

môže v budúcnosti pridať alebo odstrániť sankcionované územie. 

Konečné použitie výrobku (-ov) (označte Áno alebo Nie pre každú kategóriu): 

 

Komerčné konečné použitie:  Áno □ Nie □ 

Vojenské  konečné použitie:  Áno □ Nie □ 

Nižšie podpísaná osoba potvrdzuje, že vyššie uvedené vyhlásenia sú pravdivé a správne. 

Meno spoločnosti:    ___________________________________________ 

Adresa spoločnosti:   ___________________________________________ 

Meno zástupcu spoločnosti:  ___________________________________________ 

Titul zástupcu spoločnosti:  ___________________________________________ 

Podpis zástupcu spoločnosti:  ___________________________________________ 

Dátum:    ___________________________________________ 

 

 

 
 

 

 


