APPENDIX 1
Settlement Agreement by and between
Grundfos Holding A/S and KM Edustus Oy

THE STATEMENT OF KM EDUSTUS OY
KM Edustus will publish a link to the below statement on the front page of its website http://www.finnps.fi/
both in Finnish and in English. The statement shall remain on the front page for two (2) years from its publication. The link shall read: “Statement on Finn Pipe Systems Circulation Pumps (products DW25/4 180 and
DW25/6 180) infringing Grundfos Holding A/S’ intellectual property rights”.
KM Edustus Oy on markkinoinut ja myynyt vuosien 2016 – 2017 aikana Finn
Pipe Systems kiertopumppua (tuotenumerot DW25/4 180 ja DW25/6 180),
jonka mukana on toimitettu Grundfos-ohjevihkolta näyttävä ohjevihko. Tuotteiden mukana toimitettu ohjevihko on sisältänyt useita Grundfos:n tavaramerkkejä, sekä Grundfos:n antaman vakuutuksen tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta.
Grundfos ei ole tuotteiden valmistaja ja tuotteiden mukana ohjevihko on KM
Edustus Oy:n tavarantoimittajan tekemä valitettava kopio. Kopioitu tuotevihko
loukkaa Grundfos Holding A/S:n tavaramerkkejä ja tekijänoikeutta.
KM Edustus Oy on lopettanut kaikkien loukkaavan ohjevihkon sisältävien tuotteiden myynnin ja toimitukset, sekä vetänyt takaisin myynnistä kaikki jo myynyt ja toimitetut kopiot loukkaavasta ohjevihosta Grundfos Holding A/S:n ja
KM Edustus Oy:n asiassa tekemän sovinnon perusteella.
KM Edustus Oy has during 2016 and 2017 marketed and sold Finn Pipe Systems Circulation Pumps (products DW25/4 180 and DW25/6 180) including
an instruction manual which appears as a Grundfos instruction manual. The
manual includes several Grundfos trade marks and a declaration of conformity by Grundfos.
Grundfos is not the manufacturer of the product and the instruction manual is
a regrettable copy made by KM Edustus Oy’s supplier which infringes Grundfos Holding A/S’ trade marks and copyrights.
KM Edustus Oy has seized all sales and distribution of products with the infringing manual and recalled already sold and distributed copies of the infringing manual, as a result of a settlement between Grundfos Holding A/S
and KM Edustus Oy.
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