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Zákazník 
To whom it may concern 

 

 
Potvrzení bezkonfliktního stavu „DRC Free Minerals“ 
Confirmation of DRC Conflict Free Status 
 
Vážený zákazníku,  
Dear Customer 
 
V důsledku zákona Dodd-Frank Wall Street Reform and Protection Protection Act a pravidel pro 
konfliktní minerály nedávno přijatých americkou komisí pro Sercurities and Exchange Commission 
(SEC) žádá mnoho našich zákazníků o prohlášení ohledně dodržování statusu bezkonfliktního 
stavu „DRC Free Minerals“. 
As a result of the Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, and the Conflict 
Minerals rules recently adopted by the U.S. Sercurities and Exchange Commission (SEC), many of 
our customers ask for our declaration regarding our compliance with the Conflict free status. 
 
Z tohoto důvodu jsme v tomto ohledu nedávno provedli průzkum mezi našimi dodavateli. Na základě 
této zpětné vazby tímto společnost BIBUS METALS s.r.o. potvrzuje, že podle našich nejlepších zna-
lostí jsou všechny materiály, které dodáváme našim zákazníkům, „DRC bezkonfliktní“ a neobsahují 
ani nepoužívají tantal, cín, wolfram nebo zlato (souhrnně označované jako 3TG Conflict Minerals) 
pocházející z Konžské demokratické republiky (DRC) a všech sousedních zemí, které v současnosti 
zahrnují Angolu, Burundi, Středoafrickou republiku, Konžskou republiku, Rwandu, Jižní Súdán, Tan-
zanii, Ugandu a Zambii. 
For this reason, we have recently conducted a survey among our suppliers in this respect. Based on 
this feedback, BIBUS METALS s.r.o. hereby certifies that to the best of our knowledge, all materials 
that we supply to our customers is “DRC conflict free” and does not contain or utilize tantalum, tin, 
tungsten or gold, (collectively known as 3TG Conflict Minerals), originating from the Democratic Re-
public of Congo (DRC) and all adjoining countries, which presently includes Angola, Burundi, Central 
African Republic, the Republic of Congo, Rwanda, South Sudan, Tanzania, Uganda and Zambia. 
 
Vezměte prosím na vědomí, že společnost BIBUS METALS s.r.o. působí výhradně jako distributor-
ská společnost a neprovozuje žádné vlastní tavicí provozy ani vlastní výrobní zařízení. 
Please note that BIBUS METALS s.r.o. operates strictly as a distributor company and does not op-
erate any smelting plants or manufacturing facilities of its own.   
 
Pro další informace nás neváhejte kontaktovat. 
For further information please do not hesitate to contact us. 
 
 
 
 
Alois Vašek       
Managing Director 
and Quality Manager      
BIBUS METALS s.r.o. 


