
 

 

 
Signing of agreements to acquire the remaining 27.29% stake in SICO Capital 

 

 

To: Bahrain Bourse 
 

SICO B.S.C (c) would like to announce the following material information: 

 
ي سيكو 27.29 نسبتها الحصة المتبقية البالغة  ذ حول استحوا تفاقيةا توقيع

 
   المالية % ف

 

 بورصة البحرين السادة /  
 

ن تفاصيلها أدناه: المعلومات العن اإلفصاح عن  )م(  ش.م.ب   سيكوتعلن   جوهرية المبي 
 

 Date 18/09/2022 التاري    خ

كة   إسم الشر
SICO BSC (c) 

 سيكو ش.م.ب.)م(
Company Name 

 SICO-C Trading Code رمز التداول 

 Disclosure Subject الموضوع 

 المعلومات الجوهرية

ي ن
بشأن   2021مارس  15شير إىل إفصاحنا المؤرخ ف 

عىل حصة  )"سيكو"( سيكو ش.م.ب.)م( استحواذ

ي 72.71أغلبية تبلغ 
كة ٪ ف  سيكو المالية شر

كة مساهمة م، )"سيكو المالية"(   غلقةوهي شر

تأسست بموجب قوانير  المملكة العربية السعودية 

ا مسقط المالية( 
ً
مرخصة من قبل و )المسماة سابق

كةهيئة السوق المالية السعودية ك ي  شر
متخصصة ف 

مقرها المملكة العربية   و توفير خدمات أسواق المال 

. السعودية  

تود سيكو اإلفصاح عن توقيعها اتفاقية مع بنك 

)"بنك مسقط"( لالستحواذ عىل مسقط ش.م.ع.ع 

المملوكة  و ٪ 27.29 غ نسبتها الحصة المتبقية البال

ي سيكو 
. الماليةلبنك مسقط ف   

تقدر قيمة االستحواذ للحصة المتبقية البالغة 

ي سيكو 27.29
دينار   مليون 1.9حواىلي المالية ٪ ف 

 ، ي
ا إىل بحرين 

ً
يةوذلك إستناد ي القيمة الدفير

كما   صاف 

ي 
. 2022مارس  31هي ف   

جميع   عىل الحصول فور سيتم االنتهاء من الصفقة و 

الالزمة من جميع السلطات   الرقابية الموافقات

. التنظيمية  

 

We refer to our disclosure dated 15 March 
2021 regarding SICO BSC (c) (“SICO”)’s 
acquisition of a majority stake amounting 
to 72.71% in SICO Capital Company (“SICO 
Capital”), a closed joint stock company 
incorporated under the laws of Saudi 
Arabia (previously named Muscat Capital) 
and licensed by the Saudi Capital Market 
Authority as a capital markets institution 
operating in the Kingdom of Saudi Arabia. 

SICO would like to disclose that it has 

signed an agreement with Bank Muscat 

SAOG (“Bank Muscat”), to acquire the 

remaining 27.29% stake held by Bank 

Muscat in SICO Capital. 

The acquisition value for the remaining 

27.29% stake in SICO Capital is estimated 

to be approximately BD 1.9 million, based 

on its net book value as of 31st March 

2022.  

The transaction will be completed upon 

receiving all necessary approvals from all 

regulatory authorities in all relevant 

jurisdictions. 

Material 

Information 



 

 

األثر عىل المركز 

 المالي 

Investment in subsidiary will increase by BD 1.9 million 

Decrease in overall cash and equivalents by BD 1.9 million 

 

كة التابعة  ي الشر
ي  1.9بمقدار  سيكو لزيادة االستثمار ف 

 مليون دينار بحرين 

ي حكمه بمقدار 
ي  1.9انخفاض إجماىلي النقد وما ف 

 مليون دينار بحرين 

Impact on 

Financial Position 

إفصاحات سابقة 

ذات صلة )إن  

 ُوجدت(

Our disclosure dated 15 March 2021 

 

ي 
 2021مارس  15إفصاحنا المؤرخ ف 

Previous relevant 

disclosures (if 

any) 

 
 
 

 Name محمد جمعة                                                                                  Mohamed Juma اإلسم

ي 
ام                            Head of Compliance المسىم الوظيف   Title                                    رئيس قسم االلت  

كة Signature                                                             التوقيع  Company Seal                                                  ختم الشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 


