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Batelco Announces the Appointment of SICO as Market 

Maker on its Shares 

 

Manama, Bahrain: Batelco Group (ticker : BATELCO) today announced the appointment of SICO 

BSC (c)  as the designated market maker for Batelco with respect to the company’s ordinary 

shares listed on the Bahrain Bourse; based on the approval received from the Central Bank of 

Bahrain (the “CBB”) on December 26, 2018 and Batelco’s shareholders during their general 

meeting held on March 29, 2018.  

The approval will enable SICO to manage the market making activity with the prime objective of 

creating a dynamic two-way market that will enhance liquidity and reflect more accurately the true 

value of Batelco’s shares. The market making mandate will be subject to holding no more than 

3% of the total issued shares  

Release Press 



Batelco Group CEO Ihab Hinnawi said that the successful implementation of Batelco’s 

transformational strategy has led to the Group’s strong performance throughout 2018.  “The 

objective of entering into the market making program is to enhance liquidity over time to reflect 

the share’s intrinsic value and the company’s solid performance,” said Mr. Hinnawi.   

“We are extremely honoured to be working with a market heavyweight such as Batelco which is 

the largest listed telecom in Bahrain with a market cap of approximately USD 1.2 bn and a current 

6.2% weightage on the Bahrain Bourse All Share Benchmark Index,” said Najla Al Shirawi, CEO 

of SICO. We are certain that any increase in Batelco’s share liquidity will enhance investors 

interest in a stock that trades at a PE of c.7.6x (annualised), which is cheaper than other GCC 

telecom peers and at the same time offers high Dividend Yield of c.9%. Accordingly, active market 

making purpose will be to reduce such a valuation discount.”  

The current market making agreement between Batelco and SICO will commence on January 20, 

2019 and will remain in effect until June 26, 2019 with the option to extend subject to CBB 

approval. 

-Ends- 

This press release has been issued by Batelco Corporate Communications & Marketing 

Department. For further information, please contact Public.Relations@btc.com.bh / Fax +973 

17611898 

 

About Batelco: 

Batelco Group is headquartered in the Kingdom of Bahrain and listed on the Bahrain Bourse. Batelco has played a 

pivotal role in the country's development as a major communications hub and today is the leading integrated 

communications’ provider, continuing to lead and shape the local consumer market and the enterprise ICT market. 

Batelco has been growing overseas via investing in other market-leading fixed and wireless operators.  

Batelco Group has evolved from being a regional Middle Eastern operation to become a major communications 

company with direct and indirect investments across 14 geographies, namely Bahrain, Jordan, Kuwait, Saudi Arabia, 

Yemen, Egypt, Guernsey, Jersey, Isle of Man, Maldives, Diego Garcia, St. Helena, Ascension Island and the Falkland 

Islands.   

www.batelco.com 

www.batelcogroup.com 

 

About SICO  

SICO is a leading regional asset manager, broker, and investment bank, with more than USD 1.8  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 Dhabi-based brokerage firm, SICO Financial Brokerage and a 

mailto:Public.Relations@btc.com.bh
http://www.batelco.com/
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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. 

 
 
 
 
 

 

 
Media Contact: 

Ms. Nadeen Oweis 

Head of Corporate Communications, SICO 

Direct Tel: (+973) 1751 5017 

Email: noweis@sicobank.com 
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 المدرجة في بورصة البحرين بتلكو تعلن تعيين سيكو كصانع سوق ألسهمها

 
 

تعيين ن ع )الرمز التجاري: بتلكو( )الشركة( شركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية ش.م.بتعلن 
 موافقةل قاوفوذلك لعادية المدرجة في بورصة البحرين، بتلكو اسمم ألصانع سوق ك )سيكو( سيكو ش.م.ب )م(

مساهمو بتلكو خالل اجتماع الجمعية موافقة و، 2018ديسمبر  26بتاريخ  الصادرة البحرين المركزيمصرف 
 .2018مارس  29 تاريخ في المنعقد العامة العادية

 
 نشةةكحد أقصى أل ةالصادر بتلكومن إجمالي أسمم  %3 وإدارة إمكانية استخدام سيكولتتيح هذه الموافقة 

وق في السشراء البيع و ال ضتعزيز عروتنشية التداول على سمم بتلكو من خالل صناعة السوق بمدف 
 . الشركة على أداء أسممالحقيقية السوقية سيولة وضمان انعكاس القيمة ال زيادة نسبة بذلكو
 

نفيذ خةة تبأن نجاح شركة بتلكو في  إيماب حناوي،  ،التنفيذي لمجموعة بتلكووفي هذا الصدد، أكد الرئيس 
صناعة  برنامجالمدف من  إن. "2018خالل عام  أداء قوي للمجموعةقد أسفرت عن  التحول االستراتيجي

 تعزيز السيولة مع مرور الوقت بما يعكس القيمة الحقيقية لألسمم واألداء الراسخ للشركة."  هوالسوق 
 

 صحفيخبر 



ن أهم مع واحدة م لتعاونا فخورين بمذاومن جانبما، قالت نجالء الشيراوي، الرئيس التنفيذي لسيكو: "إننا 
وقية تبلغ سالبحرين بقيمة بورصة التي تعتبر أكبر شركة اتصاالت مدرجة في وبتلكو كالشركات في السوق 

. إننا على ثقة بأن أي زيادة في سيولة أسمم مؤشر بورصة البحرين من %6.2 ما يعادلمليار دوالر،  1.2
 مكرربة نس عندحالياً  تداولهيتم  الذي سمممذا البالمستثمرين تمام أهبتلكو سوف تساهم بدورها في تعزيز 

ها من شركات رنظائنسب من  لأق تعتبر ي نسبةضعف )على أساس سنوي(، وه 7.6 حواليب قدرتية ربح
ند عالسنوية الموزعة توفر أعلى عائد لألرباح  فيمادول الخليج األخرى، أسواق في المدرجة االتصاالت 

  في القيمة."  الفارق يساهم في تضييق هذا صناعة السوق سوف  برنامج. لذا فإن %9حوالي 
 

مع إمكانية تمديد  2019يونيو  26و حتى   2019يناير  20تاريخ في  االتفاق الحالي بين بتلكو وسيكو  يبدأ
 مصرف البحرين المركزي.  ةموافقل وذلك خاضعاهذه الفترة 

 
 

 انتمى
 

 بتلكو بشركة والتسوقية المؤسسية االتصاالت  قسم من الصحفي البيان هذا صدر

 :لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال على مكتب العالقات العامة بشركة بتلكو علىل

Public.Relations@btc.com.bh  / Fax +973 17611898 

 
 نبذة عن بتلكو: 

 

المقر الرئيسي لمجموعة بتلكو في مملكة البحرين. لعبت بتلكو دورا محوريا في تةور البالد كمركز  يقع

رئيسي لالتصاالت وتعد اليوم المزود الرائد لالتصاالت، وتستمر في قيادة وتشكيل سوق االستمالك المحلي 

تثمار اق الخارجية عن ةريق االسوالسوق التجارية لتقنية المعلومات واالتصاالت. حققت بتلكو نموا في األسو

 في شركات رائدة أخرى في مجال االتصاالت الثابتة والالسلكية. 

بتلكو من توسيع عملما في منةقة الشرق األوسة لتصبح شركة اتصاالت كبيرة ذات استثمارات مباشرة  تمكنت

بية السعودية، اليمن، مصر، منةقة جغرافية هي البحرين، األردن، الكويت، المملكة العر 14وغير مباشرة في 

 ن،أسنسيوجيرسي، جزيرة آيل أوف مان، جزر المالديف، دييغو غارسيا، وسانت هيالنة، جزيرة  غيرنسي،

 .فوكالند وجزر

www.batelco.com  www.batelcogroup.com 

 عن سيكو نبذة

تمثل سيكو أحد أبرز البنوك اإلقليمية الرائدة المتخصصة في إدارة األصول والوساةة والخدمات المصرفية  
مليار دوالر أمريكي. وتعمل سيكو  1.8االستثمارية، وتصل قيمة األصول تحت اإلدارة لديما إلى أكثر من 

اليوم بموجب ترخيص من مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي، كما تُشرف على شركتين تابعتين 
ومملوكتين لما بالكامل، إحداهما هي سيكو للوساةة المالية ، وهي دار وساةة مالية مقرها أبوظبي، والثانية 
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مارية، وهي شركة إقليمية متخصصة في أعمال حفظ األوراق هي شركة سيكو لخدمات الصناديق االستث
المالية. وتتخذ سيكو من مملكة البحرين مقًرا لما، وهي آخذة في التوسع على الصعيدين اإلقليمي والدولي، 
كما تتمتع بسجل حافل باإلنجازات باعتبارها بنك إقليمي موثوق به يقدم مجموعة متكاملة من الحلول المالية، 

ذلك إدارة األصول والوساةة والخدمات المصرفية االستثمارية وصناعة السوق، والتي يدعمما فريق  بما في
بالمائة من األسمم الرئيسية  90بحوث قوي من أممر الخبراء يوفر رؤية ثاقبة وتحليالت مدروسة عن أكثر من 

ق في السوق، وأصبحت لما ، دأبت سيكو على تحقيق أداء متفو1995في المنةقة. ومنذ تأسيسما في العام 
قاعدة عمالء عريضة من كبرى المؤسسات. وتمضي سيكو قدًما في مسيرتما نحو المزيد من النمو واالزدهار، 
والتي يقودها التزامما الراسخ بإةار حوكمة مؤسساتية قوي، فضال عن سعيما الدائم إلى توةيد أواصر الثقة 

وير إمكاناتما التقنية ورأس مالما البشري الذي يتألف من نحو مع عمالئما. وستواصل سيكو االستثمار في تة
 موظف متميز. 100

 
 

 

 
  

 
 لمزيد من المعلومات:

 ندين عويس
 مدير العالقات العامة

 سيكو
 +(973) 1751 5017هاتف مباشر: 

 noweis@sicobank.comالبريد اإللكتروني: 
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