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بنك أبوظبي األول، شــركة مســاهمة عامة
دائــرة خدمــات األوراق المالية وإدارة الصناديق

الطابــق التاســع، مبنــى مكاتب فرع الخالدية
شــارع طارق بن زياد

ص.ب. : 6865، أبوظبــي، اإلمــارات العربيــة المتحدة
هاتف: 971-2-6161906+

فاكس: 971-2-6396851+

يرجــى تعبئــة هذا النموذج بالحبر األزرق أو األســود:

المسجلة البيانات 

ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اسم الحساب المسجل 

رقم المستثمر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  جهة االتصال في شركتكم 

رقم الهاتف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  رقم الفاكس 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عنوان البريد االلكتروني 

تعليمات التداول

*يرجــى العــودة إلــى الملحــق رقــم 1 بالنســبة لنــوع الصناديــق، و فئــات األســهم 
وتفاصيــل الحــد األدنــى لمبلــغ االكتتــاب.

المبلغ كتابًة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

تفاصيل الحساب الُمصِدر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اسم البنك 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عنوان البنك 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ABA  رمز التصنيف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اسم الحساب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

رقم الحساب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

مرجع الدفعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

يرجى تســديد األموال وفًقا للمهل الزمنية المحددة في الملحق 2.

ماحظــة : ســيتم تحويــل أي عائــدات لاشــتراك تــم تســديدها بعمــات غيــر العملة األساســية 
للصنــدوق الفرعــي المعنــي أو العملــة المحــددة لفئــة األســهم المعنيــة، إلــى هــذه العملــة 
بحســب أســعار الصــرف الســائدة. ســيتم ترتيــب عمليــة صــرف العمــات األجنبيــة بواســطة 

وكيــل التحويــل المحلــي علــى نفقــة ومســؤولية المســتثمر المعنــي.

يجــب أن يتــم أي طلــب لتغييــر تفاصيــل الحســاب البنكــي بإخطــار خطــي موجــه إلــى 
وكيــل التحويــل المحلــي ويجــب إرفاقــه بكشــف حســاب بنكــي أو مرجــع للبنــك.

يرجى العلم:

يجب أن تصدر األموال من حســاب المســتثمر.  •

الطلــب األساســي  لنمــوذج  المعلومــات بدقــة ووفًقــا  إن عــدم إكمــال هــذه   •
الموقــع، وتحويــل األمــوال ضمــن المهلــة الزمنيــة المناســبة، قــد ينتــج عنــه 

الصنــدوق. مــن  بالفائــدة  والمطالبــة  الجيــدة  القيمــة  خســارة 

أؤكد/نؤكــد علــى الصاحيــة الممنوحــة لي/ لنا للقيام بهذا االســتثمار.  •

ADDITIONAL SUBSCRIPTION FORM
نموذج االكتتابات اإلضافية

ون شير ش.م.م. )”الصندوق“( 
لموزّعي الصندوق في دولة اإلمارات العربية المتحدة فقط

OneShare Plc (the “Fund”)
for UAE Distribution Channels only
Firat Abu Dhabi Bank PJSC
Securities and Fund Administration Services Department
9th Floor, Khalidiya Branch Office Building
Tariq Bin Ziyad Street
P.O. Box: 6865, Abu Dhabi, United Arab Emirates
Tel.: +971-2-6161906
Fax: +971-2-6396851

Please complete this form in blue or black ink using BLOCK CAPITALS:

REGISTERED INFORMATION

Registered Account Name _________________________________________________________

Investor Number ___________________________________________________________________

Your Company Contact Name ____________________________________________________

Phone No. ___________________________________________________________________________

Fax No. ______________________________________________________________________________

E-mail Address ______________________________________________________________________

DEAL INSTRUCTIONS

المبلغ اإلجمالي
Total Amount

الرسوم
Fees

مبلغ االشتراك
Subscription Amount

العملة
Currency

فئة األسهم*
Share Class*

اسم الصندوق
Fund Name

المبلغ
Amount%

درهم / دوالر أميركي / يورو
AED/USD/EUR

*Please refer to Appendix 1 for type of Funds, Share Classes and 
Minimum Subscription amount details.

Amount in words ___________________________________________________________________

ORIGINATING ACCOUNT DETAILS

Bank Name _________________________________________________________________________

Bank Address _______________________________________________________________________

Sort Code _______________________________ ABA ______________________________________

Account Name _____________________________________________________________________

Account Number ___________________________________________________________________

Payment Reference ________________________________________________________________

Please pay total subscription amount in accordance with the 
deadlines outlined in the Appendix 2.

Note: Any subscription proceeds paid in currencies other than the Base 
Currency of the relevant Sub-Fund or the designated currency of the relevant 
Share Class will be converted into that currency at prevailing exchange rates. 
This foreign exchange transaction will be arranged by the Local Transfer Agent 
at the cost and risk of the relevant investor.

A request to change bank account details must be made in writing to the 
local transfer agent and must be accompanied by a bank statement or 
banker’s reference.

PLEASE NOTE:

• Monies must originate from the account of the investor.

• Failure to complete these details accurately and in accordance with 
the original signed Application Form and forward monies within the 
relevant settlement time scale may result in the loss of good value and 
an interest claim from the Fund.

• I/We confirm that I/we have the authority to make this investment.
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أقر/نقــر بموجبــه باســتامي/ اســتامنا نســخة عــن نشــرة االكتتاب، و وثيقــة معلومات • 
المســتثمر الرئيســية )KIID( والتقاريــر الســنوية/ نصــف الســنوية مطبوعــة أو بصــورة 
الكترونيــة بواســطة موقــع الكترونــي، كمــا أصرح/نصــرح بموجبــه بــأن المعلومــات 
المبينــة فــي هــذا النمــوذج أو أي مســتند مرفــق صحيحــة ودقيقــة بحســب أفضــل 

معرفتنــا واعتقادنــا.

 أقر/نقر بموجبه بقيامي/ قيامنا بقراءة وفهم نشرة االكتتاب، والملحق ذي العاقة و• 
الموقــع  علــى  المتوفــرة   )KIID( الرئيســية  المســتثمر  معلومــات  وثيقــة 
www.bankfab.ae وأؤكــد/ نؤكــد بموجبــه علــى إخطــاري/ إخطارنــا بصــورة الكترونية 
بشــأن عنــوان هــذا الموقــع االلكترونــي والمــكان الــذي يمكــن الوصــول فيــه إلــى نشــرة 
االكتتــاب، ووثيقــة معلومــات المســتثمر الرئيســية )KIID( والتقاريــر الســنوية/ نصــف 
الســنوية علــى هــذا الموقــع. أقــر/ نقــر بموجبــه بقيامــي/ قيامنــا باســتام أو الوصــول 
والتقاريــر   )KIID( الرئيســية  المســتثمر  معلومــات  ووثيقــة  االكتتــاب،  نشــرة  إلــى 
ــى نشــرة االكتتــاب، و  الســنوية/نصف الســنوية. كمــا أوافق/نوافــق علــى الوصــول إل
وثيقــة معلومــات المســتثمر الرئيســية )KIID( والتقاريــر الســنوية/نصف الســنوية 
بالوســائل االلكترونيــة قبــل القيــام بــأي اكتتابــات إضافيــة و/ أو مســتقبلية لألســهم 

فــي أي فئــة أســهم و/أو صنــدوق فرعــي.

أوافــق/ نوافــق بموجبــه علــى التكَفــل وإبــراء ذمــة وكيــل التحويــل المحلــي، بصفتــه • 
الشــخصية أو كوكيــل عــن الصنــدوق، وأعضــاء مجلــس إدارتــه، ومســؤوليه وموظفيــه 
مقابــل أي خســارة أو مســؤولية أو كلفــة أو نفقــة )بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال 
ــب والغرامــات( قــد تنتــج بشــكل مباشــر أو غيــر  ال الحصــر األتعــاب القانونيــة والضرائ
ــة فــي  ــة مبين ــاق أو اتفاقي ــة أو شــرط أو ميث ــف أو خــرق ألي كفال مباشــر، عــن أي تحري
هــذا المســتند أو أي مســتند مقــدم منــي/ منــا إلــى الصنــدوق أو وكيــل التحويــل 
صحــة  بشــأن  مطالًبــا  أو  مســؤوًل  المحلــي  التحويــل  وكيــل  ُيعتبــر  لــن  المحلــي. 
التعليمــات المســتلمة مــن قبلي/قبلنــا أو أي شــخص مفــوض، ويمكــن أن يســتند 
ــه الشــخص المفــوض أصــوًل  ــى أي تعليمــات مــن أي شــخص يقــدم نفســه علــى أن إل

ــه حقيقــي. ــل المحلــي بشــكل معقــول أن ــذي يعتقــد وكيــل التحوي وال

أقــر/ نقــر بموجبــه بــأن موافقــة هيئــة األوراق الماليــة والســلع علــى الترويــج للصنــدوق • 
)الصناديــق( فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة، ال تشــكل توصية بشــراء أو االســتثمار 
فــي الصنــدوق، وأنــه ال يجــوز اعتبــار هيئــة األوراق الماليــة والســلع مســؤولة عــن أي 
خطــأ تــم بواســطة أي مــن الجهــات المعنيــة فــي الصنــدوق فــي ســياق تأديتــه لمهامــه 
وواجباتــه، أو عــن دقــة وتكامــل البيانــات الــواردة فــي نشــرة االكتتــاب، والملحــق ذي 

.)KIID( العاقــة و وثيقــة معلومــات المســتثمر الرئيســية

االسم
 .............................................................................................................................................. )1(

 .............................................................................................................................................. )2(

المفوضون بالتوقيع

 .............................................................................................................................................. )1(

 .............................................................................................................................................. )2(

 ....................................................................................................................................... التاريخ 

• I/We hereby represent that I/we have received a copy of the Prospectus, 
KIIDs and Annual/Semi-annual Reports on paper or in electronic form 
by means of a website and I/we hereby declare that the information 
contained in this form and any attached documentation is true and 
accurate to the best of my/our knowledge and belief.

• I/We further acknowledge that I/we have read and understood the 
prospectus, relevant supplement and KIID (Key Investor Information 
Document) which are available on www.bankfab.ae and I/we hereby 
confirm that I/we have also been notified electronically of this website 
address and the place where on the website the Prospectus, KIIDs and 
Annual/Semi-annual Reports can be accessed. I/We hereby acknowledge 
that I/we have received or accessed by electronic means the Prospectus, 
KIIDs and Annual/Semi-annual Reports. I/We also consent to accessing the 
Prospectus, KIIDs and Annual/Semi-annual Reports by electronic means 
before making any subsequent and/or future subscriptions for Shares in 
any share class and/or sub-fund.

• I/We hereby agree to indemnify and hold harmless the Local Transfer 
Agent, on its own behalf and as agent for the Fund, and its directors, 
officers and employees against any loss, liability, cost or expense 
(including without limitation legal fees, taxes and penalties) which may 
result directly or indirectly, from any misrepresentation or breach of any 
warranty, condition, covenant or agreement set forth herein or in any 
document delivered by me/us to the Fund or the Local Transfer Agent. The 
Local Transfer Agent will not be responsible or liable for the authenticity of 
instructions received from me/us or any authorised person and may rely 
upon any instruction from any such person representing himself to be a 
duly authorised person reasonably believed by the Local Transfer Agent 
to be genuine.

• I/We acknowledge that approval of SCA of the Fund(s) promotion within 
UAE does not represent a recommendation to purchase or invest in the 
fund and that SCA may not be held liable for any default by any of the 
concerned parties in the fund in the performance of its tasks and duties, 
or the accuracy and integrity of the data in the prospectus, relevant 
supplement and KIID (Key Investor Information Document). 

Print Name(s)

)1(  .............................................................................................................................................

)2(  .............................................................................................................................................

Authorised Signature(s)

)1(  .............................................................................................................................................

)2(  .............................................................................................................................................

Date  ........................................................................................................................................

FOR BANK 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, relevant supplement & KIID 
(Key Investor Information Document) for this Fund.

Staff Name ........................................................................................................................ Title ......................................................................................................................

Contact Number .............................................................................................................. Date .....................................................................................................................
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Dealing & Holding Minimums

• Funds and available Share Classes

FAB MENA DIVIDEND LEADER FUND AED Distributing Share Class (unhedged)
USD Distributing Share Class
EUR Distributing Share Class (hedged)

Daily

FAB MENA BOND FUND AED Distributing Share Class (unhedged)
USD Distributing Share Class
EUR Distributing Share Class (hedged)

Daily

FAB SHARIAH MENA DIVIDEND LEADER FUND AED Distributing Share Class (unhedged)
USD Distributing Share Class

Daily

FAB GROWTH ALLOCATION FUND USD Cumulative Share Class Daily
FAB BALANCED ALLOCATION FUND USD Cumulative Share Class Daily
FAB CONSERVATIVE ALLOCATION FUND USD Cumulative Share Class Daily
FAB WEC AFRICA ASIA FRONTIER MARKETS FUND AED Share Class (unhedged)

USD Share Class
EUR Share Class (hedged)

Daily

• Initial/Minimum Subscription Amount

Applicable to FAB Mena Dividend Leader Fund, FAB Mena Bond Fund and 
FAB WEC Africa Asia Frontier Markets Fund

USD Share Class AED Share Class EUR Share Class
Minimum Initial Subscription Amount USD 100 AED 500 EUR 100
Subsequent Subscription Amount USD 100 AED 500 EUR 100
Minimum Redemption or if less, the value a Shareholder’s total 
holding of Shares in the Class

USD 100 AED 500 EUR 100

Applicable to FAB Shariah MENA Dividend Fund
USD Share Class AED Share Class

Minimum Initial Subscription Amount USD 100 AED 500
Subsequent Subscription Amount USD 100 AED 500
Minimum Redemption or if less, the value a Shareholder’s  
total holding of Shares in the Class

USD 100 AED 500

Applicable to FAB Growth Allocation Fund, FAB Balanced Allocation Fund and FAB Conservative Allocation Fund only
USD Cummulative Share Class

Minimum Initial Subscription Amount USD 100
Subsequent Subscription Amount USD 100
Minimum Redemption or if less, the value a Shareholder’s  
total holding of Shares in the Class

USD 100

APPENDIX 1
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الحــد األدنى لتداول و تملك الوحدات

الصناديــق وفئات األســهم المتاحة• 

فئة أســهم الدرهم )غير محوطة(صنــدوق بنــك أبوظبي األول )مينــا ديفيدند ليدر(
فئة أســهم الدوالر األميركي
فئة أســهم اليورو )محوطة(

يوميًا

فئة أســهم الدرهم )غير محوطة(صنــدوق بنــك أبوظبي األول شــريعة )مينــا ديفيدند ليدر(
فئة أســهم الدوالر األميركي

يوميًا

فئة أســهم الدرهم )غير محوطة(صنــدوق بنــك أبوظبــي األول )مينا بوند فند(
فئة أســهم الدوالر األميركي
فئة أســهم اليورو )محوطة(

يوميًا

فئة أســهم تراكمية بالدوالرصنــدوق بنــك أبوظبي األول لتنمية التوزيعات االســتثمارية
األميركي

يوميًا

فئة أســهم تراكمية بالدوالرصنــدوق بنــك أبوظبي األول للتوزيع االســتثماري المتوازن
األميركي

يوميًا

فئة أســهم تراكمية بالدوالرصنــدوق بنــك أبوظبي األول للتوزيع االســتثماري الحذر
األميركي

يوميًا

فئة أســهم الدرهم )غير محوطة(صندوق بنك أبوظبي األول )دبليو إي ســي( أفريقيا آســيا فرونتير فند
فئة أســهم الدوالر األميركي
فئة أســهم اليورو )محوطة(

يوميًا

الحــد األدنى لاكتتاب• 

 ينطبــق علــى صنــدوق بنك أبوظبــي األول )مينا ديفيدند ليدر( و صندوق بنك أبوظبي األول )مينا بوند فند(
و صندوق بنك أبوظبي األول )دبليو إي ســي( أفريقيا آســيا فرونتير فند

 فئة أسهم الدوالر
األمريكي

فئة أسهم اليوروفئة أسهم الدرهم

100500100الحــد األدنــى لمبلغ االكتتاب األولي

100500100الحــد األدنــى لمبلغ االكتتاب اإلضافي

الحــد األدنــى لاســترداد، أو أقل من ذلك، إجمالــي قيمة ملكيات 
المســتثمر من فئة األســهم

100500100

ينطبق على صندوق بنك أبوظبي األول شــريعة )مينا ديفيدند ليدر(

 فئة أسهم الدوالر
األمريكي

فئة أسهم الدرهم

100500الحد األدنى لمبلغ االكتتاب األولي

100500الحــد األدنــى لمبلغ االكتتاب اإلضافي

100500الحد األدنى لاســترداد، أو أقل من ذلك، إجمالي قيمة ملكيات المســتثمر من فئة األســهم

ينطبق على صندوق بنك أبوظبي األول لتنمية التوزيعات االســتثمارية، صندوق بنك أبوظبي األول للتوزيع االســتثماري المتوازن، 
صندوق بنك أبوظبي األول للتوزيع االســتثماري الحذر فقط

فئــة أســهم تراكمية بالدوالر األمريكي

100الحــد األدنــى لمبلغ االكتتاب األولي

100الحــد األدنــى لمبلغ االكتتاب اإلضافي

100الحد األدنى لاســترداد، أو أقل من ذلك، إجمالي قيمة ملكيات المســتثمر من فئة األســهم

الملحق 1
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APPENDIX 2

Applicable for Daily NAV Funds (For UAE Distribution Channels only)

“Business Day” means a day on which the banks in the UAE and Ireland are generally open for business on such days or such other 
day or days as may be determined by the Directors and with the agreement of the Administrator and notified to Shareholders.

“Dealing Day” means each Business Day or such other day or days as may be determined by the Directors and with the agreement 
of the Administrator and notified in advance to Shareholders provided that there shall be at least one Dealing Day per fortnight. 
Any additional Dealing Days will be notified to Shareholders in advance and will also be announced on www.bankf.ae.

“Dealing Deadline” means 2:00 p.m. UAE time on the Business Day immediately preceding the relevant Dealing Day or such other 
time as the Directors may determine and notify to Shareholders provided always that the Dealing Deadline is no later than the 
Valuation Point.

Disclaimer:
OneShare Plc (the “Company”), an open-ended umbrella type investment company with segregated liability between sub-funds and authorised by the Central Bank of Ireland 
as a UCITS pursuant to the European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011, as may be amended from time to time. 
Past performance is not indicative of future performance. The value of investments can go down as well as up and the Investor may not get back all of the initial investment. 
There is no guarantee for the performance during the investment period. It is recommended that every Investor seeks independent financial advice about the risks involved 
before considering investing.



6

الملحق 2

مطبق بالنسبة لصافي قيمة األصول NAV اليومية )لموّزعي الصندوق في دولة اإلمارات العربية المتحدة فقط(

“يــوم العمــل” يعنــي اليــوم الــذي تكــون فيــه البنــوك فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وإيرلنــدا تعمــل بشــكل عــام أو خــال األيــام األخــرى التــي قــد يحددهــا أعضــاء 
مجلــس اإلدارة بموافقــة مقــدم الخدمــات اإلداريــة وإبــاغ المســاهمين.

 “يــوم التعامــل” هــو كل يــوم العمــل أو أي يــوم آخــر قــد يحــدده أعضــاء مجلــس اإلدارة بموافقــة مقــدم الخدمــات اإلداريــة وإبــاغ المســاهمين مســبًقا، بشــرط أن يكــون 
 .www.bankfab.ae هناك يوم تعامل واحد على األقل كل 14 يوًما. يتم إباغ المساهمين مسبًقا بشأن أي أيام تعامل إضافية وسيتم اإلعان عنها أيًضا على الموقع

“الموعــد األقصــى للتعامــل” يعنــي الســاعة 2:00 م. بحســب توقيــت دولــة اإلمــارات خــال يــوم العمــل الــذي ســبق مباشــرة يــوم التعامــل المعنــي أو أي وقــت قــد يقــوم 
أعضــاء مجلــس اإلدارة بتحديــده وإبــاغ المســاهمين بشــأنه، بشــرط أن يكــون دائًمــا الموعــد األقصــى للتعامــل ســابًقا لموعــد التقييــم.

خالء من المسؤولية
شــركة »ون شــير« ش.م.ع. )»الشــركة«( وهــي شــركة لاســتثمارات المفتوحــة الشــاملة بــراس مــال متغيــر ومســؤولية منفصلــة بيــن الصناديــق الفرعيــة، تــم تأســيس الشــركة كمنشــأة لاســتثمارات الجماعيــة فــي 
األوراق الماليــة القابلــة للتحويــل بموجــب لوائــح المجموعــة األوروبيــة )تعهــدات االســتثمارات الجماعيــة بــاألوراق الماليــة القابلــة للتحويــل - UCITS( لعــام 2011 و الخاضــع للتعديــل مــن وقــت لآلخــر. إن األداء الســابق ال  
يــدل بالضــرورة علــى األداء الــذي ســوف يحقــق فــي المســتقبل، كمــا أن قيمــة االســتثمارات قــد تنخفــض أو ترتفــع بحيــث ال يســتطيع المســتثمر اســترجاع قيمــة اســتثماره األصلــي. ال توجــد ضمانــات حيــال األداء خــال 

فتــرة االســتثمار و ينصــح المســتثمرون بالحصــول علــى إستشــارة ماليــة مســتقلة بشــأن المخاطــر القائمــة قبــل البــدء فــي االســتثمار.


