
 
 

 

 

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:     ___________________________________________ 

 

 

  



 

 
 

DEKLARACJA PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW 

 

Firma Watts Water Technologies, Inc. („Watts”) i jej podmioty zależne muszą stosować 

się do obowiązujących przepisów ograniczających eksport lub powtórny eksport 

produktów Watts, w tym wszystkich sankcji ekonomicznych lub finansowych oraz 

embarg handlowych nałożonych, zarządzanych lub wdrażanych od czasu do czasu przez 

rząd USA lub inny odpowiedni organ sankcyjny mający jurysdykcję nad Watts i jej 

podmiotami zależnymi („Przepisy dotyczące sankcji”). Wymienione poniżej 

przedsiębiorstwo („Przedsiębiorstwo”) rozumie i zgadza się, że w odniesieniu do 

produktów Watts dostarczonych do Przedsiębiorstwa: 

Przedsiębiorstwo nie będzie eksportowało lub ponownie eksportowało produktów Watts 

do kraju lub obszaru będącego sam przedmiotem lub będącego celem kompleksowych 

sankcji USA („Obszary objęte sankcjami”). Od 6 listopada 2017 roku Obszarami 

objętymi sankcjami są Krym, Kuba, Iran, Korea Północna, Sudan Południowy (Darfur) i 

Syria, z zastrzeżeniem że rząd USA może w przyszłości dodać lub usunąć Obszary 

Objęte Sankcjami. 

Użycie końcowe produktu(ów) (zaznaczyć Tak lub Nie dla każdej kategorii): 

 

Handlowe użycie końcowe:  Tak □ Nie □ 

Wojskowe użycie końcowe:  Tak □ Nie □ 

Niżej podpisana osoba poświadcza, że powyższe oświadczenia są prawdziwe i 

prawidłowe. 

Nazwa Przedsiębiorstwa:  ___________________________________________ 

Adres Przedsiębiorstwa:  ___________________________________________ 

Nazwisko przedstawiciela Przedsiębiorstwa: __________________________________ 

Tytuł przedstawiciela Przedsiębiorstwa: ___________________________________ 

Podpis przedstawiciela Przedsiębiorstwa: ___________________________________ 

Data:      ______________________________________ 

 

 

 
 


