طلب تحويل صناديق بنك أبوظبي األول اإلستثمارية

SWITCHING FORM FOR FAB FUNDS
Date.........................................................

التاريخ ...........................................................................................
أتقــدم بهــذا الطلــب لإلكتتــاب بوحــدات فــي صناديــق بنــك أبوظبــي األول اإلســتثمارية
(الصنــدوق /الصناديــق) وفقــً للشــروط واألحــكام الــواردة فــي الئحــة الشــروط (الئحة الشــروط)
ونشــرة اإلكتتــاب (نشــرة اإلكتتــاب) الخاصــة بالصنــدوق /الصناديــق( .يتعيــن علــى طالــب
اإلكتتــاب الرجــوع إلــى كل مــن الئحــة الشــروط ونشــرة اإلكتتــاب ليكــون علــى إطــاع تــام
بالشــروط واألحــكام المنطبقــة علــى الصنــدوق).

This Application is for Subscription in Units of First Abu Dhabi Bank Funds (the
“Fund(s)”) subject to the terms and conditions set in the Term Sheet (the “Term
)Sheet”) and the Prospectus (the “Prospectus”) of the Fund(s). (Applicant(s
should refer both to the relative Term Sheet and the Prospectus to be fully
aware of the terms and conditions applicable to the Fund).
IMPORTANT: Please complete this form in block capitals.

مهم :يرجى تعبئة هذه اإلستمارة بحروف واضحة ومقروءة.

)I/We wish to switch my/our investment to the following Fund(s

أرغب /نرغب بتحويل إستثماري /إستثمارنا إلى الصندوق /الصناديق اإلستثمارية التالية:
الرجاء وضع عالمة
Please tick box

التحويل من (الصندوق)
Switch In Fund(s) Name

عدد الوحدات المحولة

الرجاء وضع عالمة

Switch Out Units

Please tick box

التحويل إلى (الصندوق/الصناديق)
Switch Out Fund Name

صندوق بنك أبوظبي الوطني لتنمية األموال في دولة اإلمارات العربية المتحدة
NBAD UAE Growth Fund

صندوق بنك أبوظبي الوطني لتنمية األموال في دولة اإلمارات العربية المتحدة
NBAD UAE Growth Fund

صندوق بنك أبوظبي الوطني لمتاجرة األموال في دولة اإلمارات العربية المتحدة
NBAD UAE Trading Fund

صندوق بنك أبوظبي الوطني لمتاجرة األموال في دولة اإلمارات العربية المتحدة
NBAD UAE Trading Fund

صندوق بنك أبوظبي الوطني للدخل وتنمية األموال في منطقة الشرق األوسط
و شمال أفريقيا
NBAD MENA Income & Growth Fund

صندوق بنك أبوظبي الوطني للدخل وتنمية األموال في منطقة الشرق األوسط
و شمال افريقيا
NBAD MENA Income & Growth Fund

صندوق بنك أبوظبي الوطني اإلسالمي لتنمية األموال في منطقة الشرق
األوسط شمال أفريقيا
NBAD Islamic MENA Growth Fund

صندوق بنك أبوظبي الوطني اإلسالمي لتنمية األموال في منطقة الشرق األوسط
شمال أفريقيا
NBAD Islamic MENA Growth Fund

صندوق بنك أبوظبي الوطني لتنمية األموال في منطقة الشرق األوسط و شمال أفريقيا
NBAD MENA Growth Fund

صندوق بنك أبوظبي الوطني لتنمية األموال في منطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا
NBAD MENA Growth Fund

إجمالي عدد الوحدات المحولة كتابة Total no. of switch out units in words..................................................................................................................................................................................
إسم المستثمر Name of Investor(s)........................................................................................................................................................................................................................................................
هاتف  Telephone......................................................................................................متحرك  Mobile......................................................البريد اإللكتروني E-mail......................................................
Debit my/our FAB Account No.

يرجى خصم القيمة من حسابي /حسابنا لدى بنك أبوظبي األول ،رقم
كما أفوض /نفوض بهذا بنك أبوظبي األول بإضافة أي أرباح  /توزيعات  /ناتج استرداد
إلى الحساب المشار إليه أعاله.

I/We authorise FAB to credit any dividends/payout/redemption proceeds to
the above mentioned account.
Terms & Conditions

الشروط واألحكام

1. I/We acknowledge that I/we have read and understood the Prospectus and Term Sheet.

 .1أقر /نقر بأنني /أننا قد قرأت /قرأنا وفهمت /فهمنا نشرة اإلكتتاب والئحة الشروط.
 .2أؤكــد /نؤكــد أننــي /أننــا لــم أعتمــد /نعتمــد علــى أي معلومــات أو بيانــات أخــرى بخــاف تلــك الــواردة صراحــة فــي الئحــة
الشــروط ونشــرة اإلكتتــاب.
 .3أقــر /نقــر بــأن إســتثماري /إســتثمارنا فــي الصنــدوق يخضــع لقوانيــن إمــارة أبوظبــي ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة،
وتختــص المحاكــم فــي أبوظبــي بتســوية أي نــزاع أو خــاف قــد ينشــأ عــن إســتثماري /إســتثمارنا فــي الصنــدوق/
الصناديــق.
 .4أتعهــد /نتعهــد بموجبــه باإللتــزام بكافــة القوانيــن واللوائــح الســارية علــي /علينــا ،ودفــع كافــة الضرائــب أو الرســوم
واإللتزامــات األخــرى التــي قــد يتــم فرضهــا علــي /علينــا فــي مــا يخــص إســتثماري /إســتثمارنا فــي الصنــدوق /الصناديــق.
شروط خاصة بالشركات والهيئات اإلعتبارية األخرى
 .5أقر /نقر بأن لدي /لدينا السلطة والصالحية والصفة القانونية الالزمة لإلكتتاب بإسم وبالنيابة عن المستثمر.
 .6اقــر /نقــر بــأن المســتثمر قــد تــم تأسيســه بموجــب القوانيــن المعمــول بهــا فــي مــكان تســجيله وتأسيســه ،وأنــه
قــد حصــل علــى كافــة الموافقــات الداخليــة والخارجيــة التــي قــد تكــون مطلوبــة لإلكتتــاب وفقــً للشــروط واألحــكام
المتعلقــة بالصنــدوق /الصناديــق واإلكتتــاب بهــا.
أقــر /نقــر بأننــي /أننــا قــد اطلعــت /اطلعنــا على الشــروط واألحكام الــواردة أعاله وفهمت  /فهمنــا مضمونها وأقبل /نقبل
بهــا ،وأؤكــد /نؤكــد أننــي /أننــا أدرك /ندرك المخاطرة المتعلقة باإلكتتاب بوحــدات الصندوق /الصناديق.

2. I/We confirm that I/we have not relied on any information or statements other than those
stipulated explicitly in the Term Sheet and Prospectus.
3. I/We acknowledge that my/our investment in the Fund shall be governed by the laws of the
Emirate of Abu Dhabi and the United Arab Emirates, and the Emirate of Abu Dhabi courts shall
have jurisdiction to settle any disputes or conflict arising from my/our investment in the Fund(s).
4. I/We shall comply with all laws and regulations which shall apply to me/us and I/we shall pay all
taxes, duties or other impositions which may be levied on me/us in respect of my/our investment
in the Fund(s).
For Corporations and other legal entities
5. I/We acknowledge that I/we have the authority, jurisdiction and legal capacity required for
subscription in the name and on behalf of the Investor.
6. I/We acknowledge that the Investor is duly organised and established under the laws where it is
registered and incorporated and that it has obtained all the internal and external approvals which
may be required for subscription pursuant to the terms and conditions related to the Fund(s) and the
subscription therein.
I/We acknowledge that I/we have reviewed and fully understood and accept the terms and conditions
stated above and confirm my/our awareness of the risk factors related to the subscription in the units
of the Fund(s).

إسم مقدم الطلب Name of Applicant(s)...................................................................... 1. .......................................................................... 2. ......................................................................... 3.
التوقيع المعتمد Authorised Signature(s) ...................................................................... 1. ..................................................................... 2. .......................................................................... 3.
FOR BANK USE ONLY
Action taken on

 Existing (Investor No.) ........................................................................

Reviewed & Approved by

 Contribution

 Leverage

