وثيقة تأكيد اإلستثمار

صندوق بنك أبوظبي األول لإلستثمار بالصكوك

CONFIRMATION SHEET

FAB SUKUK INCOME FUND

Please tick in the box to confirm the following:

 يرجى اإلشارة بعالمةدائرةP :داخل كل صندوق للتأكيد على ما يلي

I/We hereby confirm that:

: نحن نقر بالتالي/أنا

I/We have received a copy of the prospectus and read and
understood the prospectus including the risk factors listed
therein and the terms and conditions set out in the “Subscription
Agreement.”

 قمنا بقرائتها/ استلمنا نسخة من نشرة اإلكتتاب وقمت/استلمت
وفهمها بما في ااتفاقية « ذلك بند عوامل المخاطرة المذكور في النشرة
» .والشروط واألحكام الواردة في الخاصة بهذا الصندوق اإلستثماري
اإلكتتاب

I/We have sought professional advice as to the appropriateness
of the Investment (if needed).

 حصلنا على استشارة مالية مستقلة لمعرفة مدى مالئمة هذا/حصلت
.( إلحتياجاتنا اإلستثمارية )إذا دعت الحاجة إلى ذلك/الصندوق إلحتياجاتي

I am/We are solely relying on the contents of the documentation
relating to the Investment and not on any representations
made by an FAB employee.

كلي على المعلومات التي تحتويها
ِ  نعتمد بشكل/ نحن أعتمد/أنا

In addition, I/we further confirm the following:

 وليس على أي معلومات إضافية،الوثائق الرسمية الخاصة بهذا اإلستثمار
. لنا من ِقبل أي موظف لدى بنك أبوظبي األول/أعطيت لي
: أننا على علم تام باآلتي/ إقرارنا أني/باإلضافة إلى إقراري

I/We understand that this investment is not available for United
States persons, as defined in Regulation S under the United
States Securities Act of 1933.

أن هذا المنتج غير متاح لإلستثمار من قبل مواطني الواليات المتحدة
األمريكية (بالمعنى المقصود في البند من قانون األوراق المالية في
. بصيغته المعدلة) تحت أي ظرف من الظروف1933 الواليات المتحدة لعام

I/We understand that this Investment is NOT capital
protected by the Bank at any given time during the term of
the investment.

أن بنك أبوظبي األول ال يضمن رأس المال المستثمر في هذا الصندوق

I/We understand that if I/we wish to redeem my/our Investment
at the weekly Net Asset Value of the Fund, and I/we may receive
back less than the initial amount invested.
I/We understand that the investment in the Fund is not suitable
for short-term period.

.اإلستثماري في أي وقت خالل فترة اإلستثمار
إستثماراتنا حسب سعر/ رغبنا بإسترداد استثماراتي/أنه في حال رغبت
 نسترد قيمة/ فإنه من المرجح أن أسترد،صافي قيمة األصول االسبوعي
.أقل من قيمة اإلستثمار األصلي
أن اإلستثمار في هذا الصندوق ال يعتبر مالئمًا لغرض اإلستثمار على المدى
.القصير

I confirm all the above points:

: نحن نقر بصحة كل المعلومات الواردة أعاله/أنا

Name(s)
1.

 األسماء المعتمد/ اإلسم:
2.

3.

Authorised Signature(s)
1.

: األسماء المعتمد/اإلسم
2.

3.

Date

التاريخ

FOR BANK/DISTRIBUTOR USE ONLY
I/We hereby confirm that I/we explained the product to the investor, based on the terms and conditions set out in the Prospectus including
the Subscription Agreement for FAB Sukuk Income Fund.
Staff Name

Title

Contact Number

Date

