
REDEMPTION REQUEST
TO:  The First Investor Q.S.C.C. 

(on behalf of Barwa Bank Q.S.C)
Barwa Bank Building
5th Floor
Grand Hamad Street
P.O. Box 16034
Doha, Qatar

Attention: Asset Management Department
Fax: +974 44596169

RE: The First Investor Securities Fund

Registration Certificate Number: 56569

License Number: SA19/2012

Founder: Barwa Bank Q.S.C

Fund Manager: The First Investor Q.S.C.C 

Custodian: HSBC Bank Middle East Limited, 
  Qatar Branch

Dear Sirs, 

I/We, the undersigned, hereby request the redemption of 
my/our Units in The First Investor Securities Fund on the 
forthcoming Dealing Day, as follows:

I/We request the redemption of                                        Units 
in accordance with the terms of the Articles of Association 
and Prospectus dated 04/07/2012.

I/We request that payment be made to me/us by wire transfer 
to my/our account as follows:

Account No: 

Bank Name: 

Bank Address: 

Beneficiary:

طلب إسترداد
اإىل: امل�صتثمر الأول �ش.م.ق. خا�صة 

)بالنيابة عن بنك بروة �ش.م.ق.خ(

مبنى بنك بروة

الطابق اخلام�ش

�صارع حمد الكبري

�ش.ب رقم 16034

الدوحة، قطر

عناية: ق�صم اإدارة الأ�صول

فاك�ش: 44596169 974+

املو�صوع: �صندوق امل�صتثمر الأول للأوراق املالية

�صهادة الت�صجيل رقم: 56569

SA19/2012 :ترخي�ش رقم

املوؤ�ص�ش: بنك بروة )�ش.م.ق.خ(

مدير ال�صندوق:  امل�صتثمر الأول )�ش.م.ق.خ(

اأمني الإ�صتثمار: البنك الربيطاين ال�صرق الأو�صط املحدود، فرع قطر

ح�صرات ال�صادة،

اأنا/نحن، املوقع/املوقعون اأدناه، نطلب مبوجبه اإ�صرتداد الوحدات اململوكة 

لنا يف �صندوق امل�صتثمر الأول للأوراق املالية يف يوم التداول التايل، وفقًا 

ملا يلي:

اأطلب/نطلب اإ�صرتداد                                                   وحدة وفقًا 

للأحكام املن�صو�ش عليها يف النظام الأ�صا�صي ون�صرة الإكتتاب املوؤرخة يف 

04/7/2012

ح�صابي/ح�صابنا  اإىل  التحويل  عرب  املبلغ  ت�صديد  منكم  اأطلب/نطلب 

امل�صريف وفقًا للتفا�صيل التالية:  

رقم احل�صاب: 

اإ�صم البنك:

عنوان البنك:

امل�صتفيد:

رقم احل�صاب امل�صريف الدويل: 

املرجع:

ما  اإذا  اإل  التنفيذ  حيز  يدخل  لن  الإ�صرتداد  اأن  من  يقني  على  اأنا/نحن 

ن�صرة  املحددين يف  والزمان  املكان  امللئم يف  بال�صكل  الطلب  ا�صتلم  مت 

الإكتتاب.

اأّنا )اأ( املالكون احلقيقون والقانونيون امل�صتفيدون  ُنعلن ون�صمن مبوجبه 

وال�صلطة  بال�صلحية  ونتمتع  الطلب،  هذا  بها  يرتبط  التي  الوحدات  من 

اإ�صرتداد هذه الوحدات. ل تخ�صع هذه الوحدات لأي رهن  الكاملة لطلب 

وهي لي�صت ُمثقلة باأي �صكل من الأ�صكال.

التوقيع:

اإ�صم املوقع :

�صفة املوقع:

اإ�صم امل�صتثمر:

عنوان امل�صتثمر:

التاريخ: 

IBAN:

Reference:

I/We understand that redemption will only be effective 
provided that the request is received in proper form at the 
place and time as prescribed by the Prospectus.

I/We hereby represent and warrant that (i) I/we am/are the 
true, lawful and beneficial owner(s) of the Units to which 
this Request relates, with full power and authority to request 
redemption of such Units. These Units are not subject to any 
pledge or otherwise encumbered in any fashion.

Signature: 

Name of Signatory:

Title of Signatory:

Name of Investor:

Address of Investor: 

Date:

The First Investor Securities Fund
Redemption Request Form

800 8555 - BARWABANK.COM




