SICO annual general meeting approves BD1.928 million cash dividend

Manama, Bahrain – 28 March 2018: SICO, a leading regional asset manager, brokerage, and
investment bank ( licensed as a wholesale bank by the CBB), held an annual general meeting
th

(AGM) and an extraordinary general meeting (EGM) on 28

March 2018 at the Capital Club,

Bahrain Financial Harbour. The quorum was 100 per cent.
At the AGM, SICO shareholders reviewed the Board of Directors’ report on the bank’s activities,
and the external auditor’s report on the consolidated financial statements for the year ended 31
December 2017. The meeting approved the Board’s proposed distribution of BD 1.928 million in

cash dividends for the financial year ended 31 December 2017, at the rate of 5% of nominal value,
representing 5 fils per share. The shareholders also approved the transfer of BD 331 thousand to
the statutory reserve and the transfer of the remaining sum of BD 1.017 million to the retained
earnings account.
The meeting then reviewed the corporate governance report pursuant to Central Bank of Bahrain
(CBB) regulations, which includes an evaluation of the performance of SICO’s Board of Directors
and its committees, and board members’ attendance of board meetings during the year.
The EGM later approved amendments to the Memorandum and Articles of Association subject to
approval by the Ministry of Industry, Commerce & Tourism and the CBB.
At the conclusion of the meetings, the shareholders praised SICO’s performance during 2017,
including the excellent financial results that it achieved across all business lines, which boosts
confidence in its future that is predicated upon its commitment to solid corporate governance, a
clear and advanced strategy that includes venturing into new markets, and providing a diverse
range of products and services that satisfy the demands of its clients.
According to SICO’s financial statements for 2017, the bank achieved a net operating income of
BD 9.3 million, up by 19% from BD7.8 million in the previous year. Meanwhile, consolidated net
profit increased to BD 3.3 million in 2017 from BD 2.3 million in 2016, marking a significant
increase of 41%. SICO managed to achieve these strong results despite the challenges prevalent
in world markets. Assets under management increased to BD 465 million (USD 1.23 billion) from
BD 396 million (USD 1.05 billion) at the end of the previous year, which is an increase of 17%,
while total shareholders’ equity after appropriation of the statutory reserve stood at BD 59.8 million
at year end. SICO also achieved a robust consolidated capital adequacy ratio of 59.1%.
On this occasion, SICO Chairman Shaikh Abdulla bin Khalifa Al Khalifa, other members of the
board and CEO Najla Al Shirawi expressed their sincere thanks to the Ministry of Industry,
Commerce and Tourism, the CBB, and the Bahrain Bourse for the support and assistance they
extended to the bank since its establishment. They also extended their thanks and gratitude to all
the regulatory parties in the countries where SICO operates, to the bank’s shareholders and clients
for their continuing support, and to the employees for their hard work, dedication, and loyalty, which
forms the pillar of the bank’s achievements.
- Ends

-

About SICO
SICO is a leading regional asset manager, broker, and investment bank, with more than USD 1.23
bn in assets under management (AUM). Today SICO operates under a wholesale banking licence
from the Central Bank of Bahrain and also oversees two wholly owned subsidiaries: an Abu Dhabibased brokerage firm, SICO Financial Brokerage and a specialised regional custody house, SICO
Fund Services Company (SFS).
Headquartered in the Kingdom of Bahrain with a growing regional and international presence,
SICO has a well-established track record as a trusted regional bank offering a comprehensive suite
of financial solutions, including asset management, brokerage, investment banking, and market
making, backed by a robust and experienced research team that provides regional insight and
analysis of more than 90 percent of the region’s major equities.
Since inception in 1995, SICO has consistently outperformed the market and developed a solid
base of institutional clients. Going forward, the bank’s continued growth will be guided by its
commitments to strong corporate governance and developing trusting relationships with its clients.
The bank will also continue to invest in its information technology capabilities and the human
capital of its 100 exceptional employees.
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الجمعية العامة لسيكو تقر توزيع أرباح نقدية بقيمة  29.18مليون دينار بحريني على املساهمين

املنامة ,البحرين–  12مارس :1122 ,عقدت سيكو ش.م.ب (م) ،البنك اإلقليمي الرائد في مجال إدارة األصول والوساطة والخدمات املصرفية االستثمارية
(املرخصة من قبل مصرف البحرين املركزي كبنك جملة تقليدي)  ،جمعيتها العامة العادية وغير العادية يوم األربعاء املوافق  82مارس  8112في الكابيتال كلوب
بمرفأ البحرين املالي .بعد اكتمال النصاب القانوني بحضور  %111من املساهمين.
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وقد استمع املساهمون خالل اجتماع الجمعية العامة إلى تقرير مجلس اإلدارة عن أنشطة البنك وتقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات املالية
املوحدة للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر  ، 8112ثم تمت مناقشة البيانات املالية الختامية املدققة للبنك عن السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 8112
واملصادقة عليها .بعد ذلك تم اعتماد توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية قدرها  1..82مليون دينار بحريني على املساهمين بواقع  5فلوس للسهم
الواحد وبما يعادل  %5من القيمة االسمية للسهم ،كما وافق املجلس على تحويل مبلغ  331ألف دينار بحريني الى االحتياطي القانوني  ،وترحيل مبلغ 1.112
مليون دينار بحريني إلى حساب األرباح املستبقاة.
وخالل االجتماع اطلعت الجمعية العامة على تقرير االلتزام بمتطلبات حوكمة املصارف ً
وفقا لتعليمات مصرف البحرين املركزي ،والتي تشمل االطالع على نتائج
تقييم مجلس إدارة سيكو وأعضاء املجلس والرئيس التنفيذي واللجان التابعة للمجلس وتقرير حضور أعضاء مجلس اإلدارة الجتماعات املجلس للعام .8112
وعقب ذلك عقدت الجمعية العامة الغير العادية حيث صادق املساهمون على تعديالت بنود عقد التأسيس والنظام األساس ي للبنك ،على أن تكون هذه
التعديالت خاضعة ملوافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ،ومصرف البحرين املركزي.

وفي ختام االجتماع أثنى املساهمون على أداء البنك خالل العام  ،8112وما حققه من نتائج مالية مميزة ،والتي ساهمت فيها جميع قطاعات العمل بالبنك ،وهو
ما يرسخ الثقة في مستقبل سيكو القائم على التزامها بإطار حوكمة مؤسساتية قوي ،واستراتيجية واضحة و متطورة تشمل الدخول في أسواق جديدة ،وتوفير
املزيد من املنتجات والخدمات املبتكرة واملتنوعة التي تلبي االحتياجات املتنامية لعمالئها.
ً
ووفقا للنتائج املالية لسيكو للعام  ،8112فقد بلغ صافي الدخل التشغيلي  ..3ماليين دينار بحريني ،مر ً
تفعا بنسبة  %1.عن مبلغ  2.2ماليين دينار بحريني في
ً
السنة املاضية ،في حين بلغت قيمة األرباح الصافية املوحدة  3.3ماليين دينار بحريني للسنة املالية  ،8112وذلك مقارنة بمبلغ  8.3ماليين دينار بحريني في سنة
ً
ً
مسجلة بذلك ار ً
تفاعا ملحوظا بلغت نسبته  .% 11ولقد تمكنت سيكو من تحقيق تلك النتائج املميزة على الرغم من التحديات التي سادت األسواق
،8112
خالل العام .كذلك ارتفعت األصول تحت اإلدارة في العام  8112لتصل إلى  125مليون دينار بحريني ( 1.83مليار دوالر أمريكي) ،مقابل  3.2مليون دينار بحريني
( 1.15مليار دوالر أمريكي) كما في نهاية السنة السابقة ،أي بزيادة بلغت نسبتها  ،%12وبلغت حقوق املساهمين  5..2مليون دينار بحريني في نهاية السنة،
باإلضافة إلى نسبة كفاية رأسمالية موحدة قوية ً
جدا بلغت .%5..1
وبهذه املناسبة توجه رئيس مجلس إدارة سيكو الشيخ عبد هللا بن خليفة آل خليفة والرئيس التنفيذي السيدة نجالء الشيراوي وجميع أعضاء مجلس إدارة
سيكو بجزيل الشكر لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين املركزي وبورصة البحرين على تعاونهم ومساندتهم للبنك منذ تأسيسه .كما أعربوا
عن شكرهم وتقديرهم لجميع الجهات التنظيمية في الدول التي تعمل فيها سيكو ،وإلى املستثمرين والعمالء على والئهم ودعمهم املتواصل ،وإلى كل العاملين في
البنك الذين يمثل عطائهم وتفانيهم و إخالصهم عماد ما تحقق من انجازات.
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نبذة عن سيكو
تمثل سيكو أحد أبرز البنوك اإلقليمية الرائدة املتخصصة في إدارة األصول والوساطة والخدمات املصرفية االستثمارية ،وتصل قيمة األصول تحت اإلدارة
ُ
لديها إلى أكثر من  1.83مليار دوالر امريكي .وتعمل سيكو اليوم بموجب ترخيص من مصرف البحرين املركزي كبنك جملة تقليدي ،كما تشرف على شركتين
تابعتين ومملوكتين لها بالكامل ،إحداهما هي سيكو اإلمارات ،وهي دار وساطة مالية مقرها أبوظبي ،والثانية هي شركة سيكو لخدمات الصناديق االستثمارية،
وهي شركة إقليمية متخصصة في أعمال حفظ األوراق املالية.
وتتخذ سيكو من مملكة البحرين ً
مقرا لها ،وهي آخذة في التوسع على الصعيدين اإلقليمي والدولي ،كما تتمتع بسجل حافل باإلنجازات باعتبارها بنك إقليمي
موثوق به يقدم مجموعة متكاملة من الحلول املالية ،بما في ذلك إدارة األصول والوساطة والخدمات املصرفية االستثمارية وصناعة السوق ،والتي يدعمها
فريق بحوث قوي من أمهر الخبراء يوفر رؤية ثاقبة وتحليالت مدروسة عن أكثر من  .1باملائة من األسهم الرئيسية في املنطقة.
ومنذ تأسيسها في العام  ،1..5دأبت سيكو على تحقيق أداء متفوق في السوق ،وأصبحت لها قاعدة عمالء عريضة من كبرى املؤسسات .وتمض ي سيكو ً
قدما
ً
في مسيرتها نحو املزيد من النمو واالزدهار ،والتي يقودها التزامها الراسخ بإطار حوكمة مؤسساتية قوي ،فضال عن سعيها الدائم إلى توطيد أواصر الثقة مع
عمالئها .وستواصل سيكو االستثمار في تطوير إمكاناتها التقنية ورأس مالها البشري الذي يتألف من نحو  111موظف متميز.

ملزيد من املعلومات:
ندين عويس
مدير العالقات العامة
سيكو
هاتف مباشر)+.23( 1251 5112 :
بريد إلكترونيnadeen.oweis@sicobahrain.com :
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