طلب اإلسترداد

صندوق بنك أبوظبي األول لإلستثمار بالصكوك

REDEMPTION NOTICE

FAB SUKUK INCOME FUND

To:

:إلى

Fund Custody Issuer Services

دائرة خدمات األوراق المالية

First Abu Dhabi Bank PJSC

.ع.م.بنك أبوظبي األول ش

20 ﬂoor, Khalifa Street Branch Building,
th

 فرع شارع خليفة،الطابق العشرين

Khalifa Street

شارع خليفه

P.O. Box: 6865, Abu Dhabi, United Arab Emirates
Tel: +971-2-6161800, Fax: +971-2-6819774
I/We
registered under investor number
with
Units in the FAB Sukuk Income Fund
(the “Fund”), would like to redeem the number of
Units in the Fund at the redemption price at the Valuation Point for
the NAV Day which follows receipt of this Redemption Notice
by the Registrar & Transfer Agent provided that this Redemption
Notice has been sent to the Registrar & Transfer Agent by the Cutoff Date, i.e. not less than one (1) Business Day before the relevant
NAV Day.
The words and expressions that are not defined in this Redemption
Notice shall have the meanings ascribed to each of them in the
prospectus of the Fund (the “Prospectus”).

Instructions for Redemption
Please transfer the money to my/our FAB Account
The above mentioned bank account must be in the name(s) of the
registered owner(s) of the Units.
Note:
1.		 If this Redemption Notice is not completed correctly, it may be
rejected by the Registrar & Transfer Agent or the Investment
Manager provided that the rejection is based on reasons that
do not contradict with the conditions of redemption set out
in the Prospectus.

 اإلمارات العربية المتحدة، أبوظبي،6865 :.ب.ص
+971-2-6396851 : فاكس،+971-2-6161906 :هاتف
 نحن/أنا
المستثمر المسجل تحت رقم
والمستثمر بعدد

ليوم وحدات في صندوق

نود إسترداد عدد/ أود،»)بنك أبوظبي األول إللستثمار بالصكوك «(الصندوق
من الوحدات في الصندوق المذكور بسعر
 من قبل أمين سجل،اإلسترداد التقييم الذي يلي تلقي طلب اإلسترداد هذا
 بشرط أن يكون طلب اإلسترداد قد ُأرسل إلى أمين،الوحدات ووكيل التحويل
سجل الوحدات ووكيل التحويل بتاريخ اإلغالق األسبوعي أي بمعنى قبل ما
.ال يقل عن يوم عمل واحد من يوم التقييم األسبوعي المعني
الكلمات والعبارات غير المعرفة في طلب اإلسترداد هذا سيكون لها المعاني
»).المخصصة لكل منها في نشرة إكتتاب الصندوق «(النشرة

اإلسترداد تعليمات:
إلىحسابي األموال تحويل الرجاء/الوطني أبوظبي بنك لدى حسابنا
)الحساب المصرفي المذكور أعاله يجب أن يكون مسجال بإسم (أسماء
 المستثمرين في الوحدات المسجلة/المستثمر
:مالحظة
	إذا لم تتم تعبئة طلب اإلسترداد بطريقة صحيحة فإنه قد يتم رفضه.1
من قبل أمين سجل الوحدات ووكيل التحويل للصندوق أو مدير
اإلستثمار بشرط أن يكون الرفض ُمستندًا إلى أسباب ال تتعارض مع
.شروط اإلسترداد الواردة بالنشرة

2.		The Units that were subscribed for during the Initial
Subscription Period shall not be redeemable before the First
Closing Date, and this redemption may occur from the first
NAV Day following the First Closing Date.

الوحدات التي تم إكتتابها خالل فترة اإلكتتاب األولي غير قابلة
 وهذا اإلسترداد يمكن أن يحدث في،إلسترداد قبل تاريخ اإلغالق األول
.أول يوم إللسترداد التابع النتهاء فترة اإلغالق

.2

3.		When sending the Redemption Notice by fax, the original
Redemption Notice must be sent by post, and the redeemed
amount shall not be paid if the original is not received. The
Registrar & Transfer Agent and the Investment Manager shall
not bear any responsibility for any loss due to non-receipt of
the original Redemption Notice.

 فإن طلب اإلسترداد األصلي،عند إرسال طلب اإلسترداد بالفاكس
البد أن يرسل بالبريد ولن يتم دفع المبلغ المسترد إذا لم يتم استالم
 لن يتحمل أمين سجل الوحدات ووكيل التحويل.الطلب األصلي
.مسؤولية أي خسارة عن عدم استالم طلب اإلسترداد األصلي
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4.		A joint application for Redemption Notice must be signed by
all the owners of the Units in case of having more than one
owner in order for the Redemption Notice to be valid unless
there were instructions stipulating otherwise within the
terms and conditions of the joint account in the Subscription
Agreement. Investors that are companies or other legal
entities must submit the Redemption Notice signed by all
parties who are authorised signatories along with a certified
copy of the trade license.

يجب أن يتم توقيع طلب اإلسترداد المشترك من جميع المستثمرين
في حال وجد أكثر من مستثمر ليكون طلب اإلسترداد صالح ما
لم يكن هناك تعليمات بخالف ذلك ضمن أحكام وشروط الحساب
 يجب على المستثمرين من الشركات.المشترك بإتفاقية اإلكتتاب
أو الكيانات القانونية األخرى تقديم طلب اإلسترداد موقع من جميع
.األطراف المفوضة بالتوقيع مع نسخة مصدقة من الرخصة التجارية
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5.		In case of having a power of attorney, it must be attested
before a notary public, and it must be stipulated in it that the
attorney is permitted to submit a Redemption Notice and to
sign it, and a copy of the power of attorney must be provided
along with the Redemption Notice and a declaration by the
attorney that the power of attorney is valid and that it has
not been cancelled by the grantor.

في حالة وجود توكيل يجب أن يكون موثق أمام كاتب العدل وأن يكون
،منصوص فيه بأنه يجوز للوكيل تقديم طلب اإلسترداد والتوقيع عليه
وأن يرفق نسخة منه مع الطلب مع إقرار من الوكيل بأن التوكيل ساري
.المفعول ولم يتم إلغائه من قبل الموكل
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6.		If the number of Units is not specified, all of the outstanding
Units (including the Units that were obtained through
reinvesting, if any) shall be redeemed.

 كل الوحدات المستحقة (شاملة،إذا لم يتم تحديد عدد الوحدات
)الوحدات التي تم الحصول عليها عن طريق إعادة اإلستثمار – إن وجدت
.سوف يتم إستردادها
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7.		The approved currency for paying the net value of the
redemption of the Units is USD. In case of making the
redemption in a currency other than the approved currency,
the net value of the redemption shall be used in the foreign
exchange transactions. The Investor must be aware that the
value of the currency and the time of the transfer will affect
the exchange price. The Registrar & Transfer Agent and the
Investment Manager shall not bear the responsibility for any
losses that may be incurred due to fluctuations in the values
of currencies.

	العملة المعتمدة لدفع صافي قيمة إسترداد الوحدات هي الدوالر.7
 فإن، في حالة اإلسترداد بعملة غير العملة المعتمدة،األمريكي
 ويجب.صافي قيمة اإلسترداد سوف تخضع ألسعار الصرف األجنبية
على المستثمر أن يكون على دراية بأن قيمة العملة ووقت التحويل
 ولن يتحمل أمين سجل الوحدات ووكيل.سيؤثران على سعر الصرف
التحويل ومدير اإلستثمار المسؤولية عن أية خسائر قد تتحقق عن
.تقلبات قيم العمالت

8.		The date of redemption shall be
or in the case that that date is not a Business Day, it shall
be the Business Day which is either preceding or subsequent
to that date as determined by the Investment Manager
or Registrar & Transfer Agent and notified to Investors in
advance.

أو في
يكون تاريخ اإلسترداد في
حالة أن ذلك التاريخ ليس يوم عمل فإنه سيكون يوم العمل السابق
أو االلحق كما يحدد من قبل مدير اإلستثمار أو أمين سجل الوحدات
.ووكيل التحويل وإبالغ المستثمرين بذلك مسبقا
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لن يتم حتساب أي رسوم استرداد على الوحدات المستردة من هذا
.الصندوق
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9.		No Redemption Fees will be charged to the Investors for
redeeming units of the Fund.
10.		The redemption value of the redeemed Units shall be paid
within five (5) Business Days from the relevant weekly
NAV Day.

 أيام عمل5  يتم دفع قيمة اإلسترداد بالنسبة للوحدات المستردة خالل.10
من موعد التقييم األسبوعي المع

Name of signatory/signatories

الموقع إسم/ الموقعين أسماء

Signature(s)

التواقيع/التوقيع

FOR BANK/DISTRIBUTOR USE ONLY
(

) Accepted

(

) Not Accepted

Value Date of Redemption
Branch Signature
Redeemed at Unit Price
Value of Redeemed Units
Less Redemption Fees (if any)
Less Loan/Accrued Interest (if any)
Net Proceeds
Registrar Signatures

[Reason for Rejection]

