
,Articlesالنظام األساسي الخاص which



Notes مــالحــظــات

1. To be valid, the application must be signed by the applicant. In the case of a
partnership/firm, applications should be signed by all the partners/proprietors. In
the case of a corporation, applications should be executed under seal or signed by
a duly authorized signatory. If this application is signed under power of attorney,
such power of attorney or a duly certified copy thereof must accompany this
application.

يجــب التوقيــع علــى طلــب اإلكتتــاب مــن قبــل املكتتــب وذلــك حتــى يعتبــر الطلــب 
ــيتوجب علــى جميــع  ــة الطلبــات املقدمــة مــن مؤسسات/ــراكة, فـ ــي حال ص�ي�ــاً. فـ
الشــركاء التوقيــع علــى الطلــب. وفـــيما يخــص الطلبــات املقدمــة مــن الشــركات, فـــيجب 
التوقيــع علــى الطلــب بتوقيــع مخــول. وفـــي حالــة التوقيــع مبوجــب وكالــة, فـــيجب إرفــاق 

صــورة مصدقــة عنهــا مــع هــذا الطلــب.

.١

2. All correspondence in respect of Units in the Fund will be sent to the applicant at
the registered address.

ترســل جميــع املراســالت اخلاصــة بوحــدات الصنــدوق إلــى املكتتــب علــى عنوانــه 
املســجل.

.٢

Completion notices showing the number of Units in the Fund held by an applicant 
will be provided by the Fund Manager.

ســيتم إرســال إ�ــعارات تأكيــد اإلكتتــاب املوض�ــة لعــدد الوحــدات فـــي الصنــدوق اململوكــة مــن 
قبــل املكتتــب بواســطة مديــر الصنــدوق. 

Declarations and acknowledgements إقـــرارات و تـــأكـــيـــدات

1. I/We agree that this application and the issue of Units in the Fund are made subject 
to the terms of the Fund’s Prospectus and the Fund’s Memorandum and Articles of 
Association, as amended, if applicable.

أوافق/نوافــق بــأن هــذا الطلــب وإصــدار الوحــدات فـــي الصنــدوق همــا طبقــاً ألحــكام 
نشــرة اإلكتتــاب وعقــد التأســيس والنظــام األساســي للصنــدوق وتعديالتهــا حســب 

ــة. احلال

.١

2. I/We understand that this application will be accepted by the Distributor and
forwarded to the Fund Manager. �e Distributor may reject applications in certain 
circumstances described in the Prospectus and funds for rejected applications will
be refunded at the risk of the applicant and without interest after deduction of
bank charges. �is application is irrevocable until and unless so rejected.

ــى  ــم إرســاله إل ــق املــوزع ومــن ث ــه عــن طري ــب ســيتم قبول ــأن هــذا الطل أدرك/نــدرك ب
ــي  ــي حــاالت معينــة مت وصفهــا فـ مديــر الصنــدوق. بإمــكان املــوزع رفــض أي طلــب فـ
نشــرة اإلكتتــاب. وســيتم إرجــاع املبالــغ العائــدة للطلبــات املرفوضــة علــى مســؤولية 
مقــدم الطلــب بــدون أيــة فوائــد وبعــد خصــم أيــة عمــوالت مصرفـــية. وعليــه فــإن هــذا 

الطلــب ال رجعــة فـــيه إال فـــي حالــة رفضــه.

.٢

3. I/We hereby confirm that the Fund Manager and the Distributor are each
authorized and instructed to accept and execute any instructions in respect of my/
our account. �e Fund, its Directors, the Investment Manager and Administrator
and the Distributor may rely conclusively upon and shall incur no liability in
respect of any action taken upon any notice, consent, request, instructions or
other instrument believed, in good faith, to be genuine or to be signed by properly 
authorized persons.

أؤكد/نؤكــد بــأن كل مــن مديــر الصنــدوق واملــوزع مفــوض بقبــول وتنفـــيذ أيــة تعليمــات 
تتعلــق ب�سابي/حســابنا. كمــا أن الصنــدوق, املســؤولني فـــيه, مديــر اإلســتثمار والقائــم 
باألعمــال اإلداريــة واملــوزع بإمكانهــم اإلعتمــاد كليــاً وبــدون أيــة مســؤولية قانونيــة 
ــيما يتعلــق بــأي إجــراء إتخــذوه بنــاء علــى أيــة إخطــار, موافقــة, طلــب, تعليمــات أو  فـ
ــة وموقعــة مــن األــخاص  ــة باعتبارهــا أصلي ــة وســيلة أخــرى مت قبولهــا ب�ســن ني أي

ــني. املخول

.٣

4. I/We, having received and considered a copy of the Prospectus, hereby confirm
that this application is based solely on the Prospectus together (where applicable)
with the most recent annual unitholder report and audited financial statements of
the Fund (if issued after such report and financial statements) and its most recent
annual unitholder report and unaudited financial statements.

أنا/ن�ــن وقــد تســلمنا واطلعنــا علــى نســخة مــن نشــرة اإلكتتــاب نؤكــد بــأن هــذا الطلــب 
ــة  ــر ســنوي حلمل ــب آخــر تقري ــى جان ــى أســاس هــذه النشــرة (وإن وجــد) إل مقــدم عل
الوحــدات والبيانــات املاليــة املدققــة للصنــدوق (إذا صــدرت بعــد صــدور تقاريــر حملــة 
الوحــدات والبيانــات املاليــة) وعلــى أســاس أحــدث تقريــر ســنوي حلملــة الوحــدات 

والبيانــات املاليــة الغيــر مدققــة.

.٤

5. I/We apply to be entered in the Register of Unitholders as the holder/holders of the 
Units in the Fund issued in accordance with this application.

أتقدم/نتقــدم بطلــب التســجيل فـــي ســجل حملــة الوحــدات ك�امل/حاملــني للوحــدات 
املصــدرة فـــي الصنــدوق طبقــا لهــذا الطلــب.

.٥

6. I am/We are not acting as nominee, agent or trustee for another person and if my/
our names are entered in the Register of Unitholders as the holder/holders of the
Units in the Fund issued in relation to this application, I/we shall be the beneficial 
owners of such Units in the Fund.

أؤكد/نؤكــد بأنني/بأننــا املالك/املالكــني للوحــدات فـــي الصنــدوق املصــدرة مبوجــب هــذا 
ــي الســجل اخلــاص ب�املــي الوحــدات وإنني/إننــا ال أعمل/نعمــل  الطلــب واملســجلة فـ

كمندوبــني, وكالء أو أمنــاء لشــخص آخــر.

.٦

7. If required by applicable law, information in this form or copies of my/our
passport(s) or civil identification card(s) may be forwarded to the Manager and/or
the Distributor of the Fund.

أيــة معلومــات مســجلة بهــذا الطلــب أو نســخ مــن صــور جــواز الســفر أو البطاقــة املدنيــة 
فـــي حالــة طلبهــا قانونيــا يجــوز أن تســلم للمديــر أو ملــوزع الصنــدوق.

.٧

8. I/We, the undersigned declare that I am/we are not a U.S. Person within the
meaning of U.S. laws and that I am/we are not acting on behalf of a U.S. Person(s) 
nor do I/we intend to sell or transfer any Units which I/we may purchase to any
person who is a U.S. Person. Generally a U.S. Person is a natural person resident
in the U.S., an entity organized under the laws of the U.S., an estate or trust
administered by a U.S. Person, a branch of a non-U.S. Person located in the U.S.,
or discretionary or non- discretionary accounts held on behalf of or by a U.S.
Person. Applicant(s) should inquire in the case of doubt.

أنا/ن�ــن املوقع/املوقعــني أدنــاه اقر/نقــر بأنني/بأننا ال أخضع/نخضع للقوانني األمريكية 
ــا  ــا ليســت لدي/لدين ــة. كم ــني األمريكي ــون للقوان ــة أــخاص يخضع ــل أي وال أمثل/منث
النيــة لبيــع أو حتويــل أيــة وحــدات مــن املمكــن أن نشــتريها ألي ــخص يخضــع للقوانــني 
األمريكيــة. فـــي الوقــت احلالــي, الشــخص اخلاضــع للقوانــني األمريكيــة هو أي ــخص 
طبيعــي يعيــش فـــي الواليــات املت�ــدة أو أي ــركة منشــأة مبوجــب القوانــني األمريكيــة 
أو ملكيــة أمانــة تــدار مــن قبــل ــخص يخضــع للقوانــني األمريكيــة أو أي فــرع ميثــل 
ــخص ال يخضــع للقوانــني األمريكيــة متواجــد فـــي الواليــات املت�ــدة أو أيــة حســابات 
ــة,  ــني األمريكي ــق ــخص خاضــع للقوان ــر مــدارة عــن طري خاصــة بـــ أو مــدارة أو غي

ويرجــى االســتعالم فـــي حالــة عــدم التأكــد.

.٨

9. I/We agree to notify the Fund immediately if I/we become aware that any of the
declaration(s) is/are no longer accurate and complete in all respects and that I/we
will be liable to the Fund, its Directors, the Manager and the Distributor if any
declaration is or becomes untrue.

أوافق/نوافــق علــى إخطــار الصنــدوق فــوراً إذا علمت/علمنــا بــأن اإلقــرار املبــني أعــاله 
القانونيــة جتــاه  غيــر ص�يــح أو كامــل. كمــا إنني/إننــا ســنكون عرضــة للمســاءلة 
ــه. ــت ب ــا أقري ــني عــدم ص�ــة م ــا تب ــوزع إذا م ــر وامل ــه, املدي ــدوق, املســؤولني في الصن

.٩

10. Words and expressions used in this application shall have the same meaning as in
the Prospectus relating to the Boubyan Multi Asset Fund, as amended if applicable.

العبــارات واملفــردات التــي اســتخدمت فـــي هــذا الطلــب ســوف يكــون لهــا نفــس املعنــى 
ــا  ــدد األصــول وتعديالته ــان متع ــدوق بوبي ــاب واخلاصــة بصن ــي نشــرة اإلكتت ــوارد فـ ال

حســب احلالــة.

.١٠

11. �is application shall be governed by and construed in accordance with the laws
of Kuwait.

 ويخضــع هــذا الطلــب للتطبيــق مــن قبلنــا ويفســر وفقــا للقوانــني املعمــول بهــا فـــي دولــة 
الكويت.

.١١
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