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FULFILLING THE REQUIREMENTS OF U.S. ACT, HR 4173, § 1502, Article (4A)
K PLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZÁKONA H.R. USA č. 4173 DODD-FRANKŮV ZÁKON, § 1502, článek (4A)
ZUR ERFÜLLUNG DER ANFORDERUNGEN DER U.S. ACT, HR 4173, §1502, Artikel (4A)

CERTIFICATE OF COMPLIANCE
PROHLÁŠENÍ VÝROBCE • WERKSBESCHEINIGUNG

Certificate

Certificate
ARGO-HYTOS s.r.o. Vrchlabí · Tel. +420 499 403 111 · 03.17

Manufacturer / Výrobce / Hersteller:   ARGO-HYTOS s.r.o.
Address / Adresa / Adresse:    Dělnická 1306, CZ - 543 15, VRCHLABÍ
       Czech Republic / ČR / Tschechische Republik
No / Identifikační číslo / Nr:    IČO 474 524 98

We hereby declare to our sole responsibility that we do not use any substances in the production processes listed in the 
document Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection (U.S. Act, HR 4173) - § 1502 „Conflict Minerals“ 
article (4A), except tin, which is used on a smaller scale for the surface treatment of contact coils.

Note: Due to the fact that the certificates of metallurgical material usually do not contain information on the source of 
the raw materials but only information on the guidelines for the processing (production), we assume that tracking the 
commercial supply chain of the ore supplier should be very difficult. We therefore believe that the implementation of this 
article should primarily be undertaken by raw material and metal workers, to whom however, our company does not 
maintain any business contacts.

Prohlašujeme na naši výlučnou odpovědnost, že nepoužíváme ve svém výrobním procesu jakékoli látky uvedené v 
dokumentu „Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection“ (zákon H.R. USA č. 4173 – Dodd-Frankův zákon), 
konkrétně v § 1502 o „nerostných surovinách pocházejících z nelegálních zdrojů“ (4A), s výjimkou cínu, který se používá v 
malém množství pro povrchovou úpravu kontaktů cívek.

Poznámka: Protože certifikáty k hutnickým materiálům obvykle neobsahují informace o původu základních komodit, 
ale pouze očekávané informace o původu zpracování (výroby), bude v obchodním dodavatelském řetězci velmi obtížné 
dohledat dodavatele rudy (cínovce). Proto máme za to, že implementace tohoto zákonného ustanovení by měla
proběhnout zejména u zpracovatelů surových rud a kovů, se kterými ale nemá naše společnost žádné obchodní vztahy.

Wir erklären hiermit auf unsere alleinige Verantwortung, dass wir in der Produktion keine Substanzen verwenden, 
die in dem Dokument Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection (U.S. Act, HR 4173) - § 1502 „Conflict 
Minerals“ in Artikel (4A) aufgelistet sind, mit Ausnahme von Zinn, das in einem kleineren Maßstab für die Oberflächen-
behandlung von Kontaktspulen verwendet wird.

Anmerkung: Wir gehen davon aus, dass aufgrund der Tatsache, dass die Zertifikate von metallurgischem Material in 
der Regel keine Informationen über die Herkunft der Rohstoffe, sondern nur Informationen über die Leitlinien zur 
Verarbeitung (Produktion) enthalten, die kommerzielle Lieferkette des/der Erzlieferanten nur sehr schwer zurückverfolgt 
werden kann. Wir glauben daher, dass die Implementierung dieses Artikels in erster Linie von Rohstoff- und Metall-
verarbeitern vorgenommen werden sollte; zu diesen unterhält unsere Gesellschaft aber keine geschäftlichen Kontakte.
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