
 
 

 

 

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:     ___________________________________________ 

 

 



 
 

 

 

MEGBÍZHATÓSÁGI NYILATKOZAT 

 

A Watts Water Technologies, Inc. („Watts”) vállalatnak és leányvállalatainak be kell 

tartania a Watts termékeinek exportját vagy re-exportját korlátozó hatályos törvényeket 

(„szankciós törvények”), többek között az összes gazdasági vagy pénzügyi szankciót, és 

az USA kormánya vagy a Watts és leányvállalatai felett joghatósággal rendelkező egyéb 

illetékes szankcionáló hatóság által időről időre kivetett, folyamatban levő vagy 

végrehajtott kereskedelmi embargót. Az alább felsorolt Vállalat („Vállalat”) tudomásul 

veszi és egyetért azzal, hogy a Watts-nak a Vállalat számára biztosított termékeivel 

kapcsolatban: 

A Vállalat nem fogja exportálni vagy re-exportálni a Watts termékeit olyan országba 

vagy területre, amely maga is átfogó USA szankciók tárgya vagy célja („Szankcionált 

területek”). A Szankcionált területek a 2017. november 6-ai állapot szerint Krím, Kuba, 

Irán, Észak-Korea, Dél-Szudán (Darfur) és Szíria, jóllehet az USA kormánya a jövőben 

további Szankcionált területeket hozzáadhat vagy törölhet ezek közül. 

A termék(ek) végfelhasználási célja (mindegyik kategóriánál tegyen Igen vagy Nem 

jelölést): 

 

Üzleti célú végfelhasználás:  Igen □ Nem □ 

Katonai célú végfelhasználás:  Igen □ Nem □ 

Alulírott tanúsítja a fenti nyilatkozatok valódiságát és helyességét. 

Vállalat neve:   ___________________________________________ 

Vállalat címe:   ___________________________________________ 

Vállalati tisztségviselő neve: ___________________________________________ 

Vállalati tisztségviselő beosztása: ______________________________________ 

Vállalat tisztségviselő aláírása: ___________________________________________ 

Kelt:     ___________________________________________ 

 

 

 
 


