SICO DISTRIBUTES BD 2.14 MILLION CASH DIVIDEND FOR 2016

Manama, Bahrain – 30 March 2017: The shareholders of Securities & Investment
Company (SICO), which is licensed by the Central Bank of Bahrain as a conventional
wholesale bank, have approved the distribution of a cash dividend of BD 2.142 million
for 2016, which represents 5 per cent of the paid-up capital. The dividend was
recommended by SICO’s board of directors and approved by the shareholders at the
Bank’s annual general meeting (AGM) held on Thursday 30 March 2017 at the Diplomat
Radisson Blu Hotel, Bahrain. The quorum at the AGM was 100 per cent.
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On behalf of the board of directors, Chairman Shaikh Abdulla bin Khalifa Al Khalifa
reported that SICO posted a consolidated net profit of BD 2.3 million for 2016
compared with BD 2.8 million the previous year. Significantly, total assets under
management increased by 19% to more than US$ 1 billion, while fee-based income
accounted for over 50 per cent of total revenues. “These achievements reflect the
resilient and proactive approach adopted by the Bank’s core business lines throughout
the year, and illustrate clients’ continued confidence in SICO’s ability to deliver a
superior performance in challenging market conditions,” commented Shaikh Abdulla.
The Chairman also reported that the Bank took a strategic decision in 2016 to diversify
its product offering with the addition of real estate-related business activities. “Our
entry into alternative investments asset management will further diversify SICO’s
revenue streams and enhance recurring income, which will help us in withstanding the
impact of ongoing market volatility,” he noted.
According to Shaikh Abdulla: “2017 is likely to be another highly-testing and
unpredictable period. However, improved stability in oil prices, together with the
economic reforms being implemented by regional governments, should have a
beneficial future impact on GCC economies. The board has every confidence in the
Bank’s prospects, and its ability to seize growth opportunities, irrespective of the
challenges that might lie ahead.”
The shareholders reviewed and approved the board of directors’ report, audited
financial statements, and corporate governance report, for the year ended 31
December 2016; and also approved appointment of the external auditors. Based on the
Bank’s 2016 financial results, and in accordance with the Bahrain Commercial
Companies Law 2001, BD 234 thousand has been transferred to the statutory reserve.
Total shareholders’ equity after appropriation of the statutory reserve stood at BD 58.1
million at the end of 2016, compared with BD 58.4 million at the end of the previous
year.
2
For more information please contact:
Nadeen Oweis
Corporate Communications
Securities & Investment Company (SICO)
Bahrain
Dir: +973 1751 5017
Email: nadeen.oweis@sicobahrain.com

Following approval by the shareholders, the Chairman welcomed two new members to
the Board ; Mr. Khurram Ali Mirza representing the Social Insurance Organisation and
Mr. Emad Al Saudi representing Bank ABC . He also thanked outgoing directors Mr.
Mahmoud Al Zewam Al Amari and Mr Yusuf Saleh Khalaf for their valuable
contribution and highly- valued service .
An extraordinary general meeting was also convened, at which shareholders approved
amendments to SICO’s memorandum and articles of association, subject to approval by
the Ministry of Industry, Commerce & Tourism and the Central Bank of Bahrain.
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Securities & Investment Company BSC (c) (SICO)
Headquartered in the Kingdom of Bahrain, and with a growing regional presence and
international footprint, Securities & Investment Company (SICO) is one of the premier
regional banks focusing on the GCC region. SICO provides a select range of investment
banking solutions – asset management, brokerage, market making, and corporate
finance, which are underpinned by an independent, value-added research capability.
SICO also provides through its fully owned subsidiary, SICO Funds Services BSCc, custody
and fund administration solutions.
Established in 1995, and listed on the Bahrain Bourse in 2003 as a closed company, SICO
operates under a conventional wholesale banking licence from the Central Bank of
Bahrain. The Bank has two wholly-owned subsidiaries: SICO Fund Services Company
BSCc (SFS) – a specialised regional custody house licensed by Central Bank of Bahrain;
and SICO UAE – an Abu Dhabi-based brokerage firm licensed by the Emirates Securities
& Commodities Agency.
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سيكو توزع  2.14مليون دينار بحريني أرباحاً نقدية لعام  6102للمساهمين
المنامة ،البحرين –  30مارس  :6102وافقت الجمعية العامة لشركة األوراق المالية
واالستثمار (سيكو) ،المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي،
على توزيع أرباح نقدية لسنة  6102بقيمة  2.142مليون دينار بحريني بما يشكل %5
من رأس المال المدفوع.
تم إعالن ذلك خالل االجتماع السنوي للجمعية العامة للمساهمين والتي انعقدت يوم
الخميس  01مارس  6102في فندق الدبلومات  ،مملكة البحرين بعد اكتمال نصابها
القانوني بحضور  %011من المساهمين.
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وفي هذا الصدد ،صرح الشيخ عبدهللا بن خليفة آل خليفة ،رئيس مجلس إدارة شركة
األوراق المالية و األستثمار (سيكو) قائال  " :بلغت األرباح الصافية الموحدة  6.0مليون
دينار بحريني لعام  ,6102مقارنة بمبلغ  6.2مليون دينار بحريني في السنة السابقة .كما
تجاوز حجم األصول تحت األدارة مبلغ مليار دوالر أمريكي بزيادة نسبتها  ،%01بينما
شكل الدخل من الرسوم و األتعاب ما نسبتة أكثر من  %51من الدخل األجمالي .وال شك
أن هذه اإلنجازات تعكس منهجية نشطة و مرنة تتناسب مع المتغيرات المستجدة في
األسواق والتي تبنتها وحدات العمل األساسية طوال العام ،كما تؤكد استمرار ثقة
عمالئنا المتزايدة بقدرتنا على تحقيق أداء ثابت و التكيف مع أوضاع السوق الصعبة"
و أضاف ":لقد واصلنا العمل خالل السنة على تنويع منتجاتنا ،وبدأنا بتنفيذ مبادرات
أعمال جديدة في القطاع العقاري .وسوف يسهم نشاطنا في قطاع إدارة أصول
االستثمارات البديلة غير المرتبط مباشرةً بأداء األسواق المالية اإلقليمية ،في تحقيق
المزيد من تنويع مصادر إيرادات البنك ،وخلق مصدر جديد للدخل المتكرر لمساعدتنا
على الصمود في مواجهة تأثيرات التقلبات المستمرة في األسواق".
وفي تعليقة عن التوقعات لسنة  ": 6102من المتوقع أن تسودها بعض التحديات بينما
تستفيد اقتصادات دول مجلس التعاون من استقرار أسعار النفط واإلصالحات
االقتصادية التي تعمل حكومات المنطقة على تنفيذها .ومجلس اإلدارة على ثقة تامة
بفرص النمو المستقبلية المتاحة للبنك وقدرته على االستفادة منها على الرغم من
الصعوبات المتوقعة".
إلى جانب ذلك ،صادق المساهمون خالل االجتماع على تقرير مجلس اإلدارة الخاص
بأعمال البنك لسنة  ،6102وتقرير مدققي الحسابات الخارجي عن البيانات المالية
والنتائج المالية المدققة ،وتقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في  00ديسمبر
 .6102كما وافقت الجمعية العامة السنوية أيضاً على تعيين المدققين الخارجيين للبنك.
لمزيد من المعلومات:
ندين عويس ،مدير العالقات العامة
شركة األوراق المالية واالستثمار (سيكو)
مملكة البحرين
هاتف مباشر+359 0570 7105 :
البريد اإللكترونيnadeen.oweis@sicobahrain.com :

وعلى ضوء النتائج المالية التي حققها البنك لسنة  ،6102وتماشياً مع قانون الشركات
التجارية البحريني لسنة  ،6110تم تحويل مبلغ  602ألف دينار بحريني إلى االحتياطي
القانوني .وبلغ إجمالي حقوق المساهمين بعد تخصيص االحتياطي القانوني  58.1مليون
دينار بحريني في نهاية  6102مقارنة بمبلغ  58.4مليون دينار بحريني في نهاية السنة
السابقة.
هذا وقد رحّب رئيس مجلس اإلدارة باثنين من أعضاء مجلس اإلدارة الجدد واللذين
وافقت الجمعية العامة على تعيينهما كعضوين جديدين في مجلس اإلدارة وهما السيد
خورام علي ميرزا ممثال للهيئة العامة للتأمين االجتماعي ،والسيد عماد السعودي ممثال
للمؤسسة العربية المصرفية .وتوجه بالشكر لعضوي مجلس اإلدارة السابقين السيد
محمود الزوام العماري ،والسيد يوسف صالح خلف على مساهماتهما القيّمة على مدى
السنوات الماضية.
وانعقدت أيضاً الجمعية العامة غير العادية ،حيث أقر المساهمون على تعديل بعض بنود
عقد التأسيس و النظام األساسي للبنك  ،على أن تكون هذه التعديالت خاضعة لموافقة
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ،ومصرف البحرين المركزي.
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نبذة عن شركة األوراق المالية و االستثمار) سيكو(:
ُتعد شركة األوراق المالية واالستثمار)سيكو( ،وهي شركة مرخصة من قبل مصرف البحرين
حرين مقرا له واآلخذة بالتوسع على المستويين
المركزي كبنك جملة تقليدي وتتخذ من مملكة ال َب َ
اإلقليمي والدولي ،من أهم البنوك األقليمية في منطقة مجلس التعاون الخليجي .وتقدم الشركة
مجموعة منتقاة من الخدمات المصرفية االستثمارية التي تشمل إدارة األصول و الوساطة وصناعة
السوق وتمويل المؤسسات التي تستند إلى األبحاث االستثمارية ذات القيمة المضافة .كما توفر سيكو
أيضا ،من خالل شركتها التابعة والمملوكة لها بالكامل وهي شركة سيكو لخدمات الصناديق
االستثمارية ،خدمات حفظ األوراق المالية وخدمات إدارة الصناديق.
حرين لألوراق المالية في عام
بدأت سيكو مزاولة أعمالها عام  0337وتم إدراج أسهمها في سوق ال َب َ
 3119كشركة مُقفلة .تملك سيكو شركتين تابعتين ومملوكتين لها بالكامل وهما شركة سيكو لخدمات
الصناديق االستثمارية التي ُتعد شركة متخصصة في أعمال حفظ األوراق المالية ومرخصة من
مصرف البحرين المركزي ،وشركة األوراق المالية واالستثمار(اإلمارات ( وهي دار وساطة مالية
مقرها في أبوظبي ومرخصة من قبل هيئة األوراق المالية والسلع في اإلمارات للقيام بأعمال التداول
في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
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