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SICO Named Best Investment Bank in Bahrain at the 2019
Euromoney Middle East Awards for Excellence
SICO BSC (c), a leading regional asset manager, broker, and investment bank (licensed
as a wholesale bank by the CBB), was named Best Investment Bank in Bahrain at the
2019 Euromoney Middle East Awards. The prestigious recognition is the latest in a long
list of accolades that SICO has received over the years for its ability to adapt to
challenging market conditions and deliver exceptional results.
For over two decades, SICO has been the investment house of choice in the Bahraini
market for equity and debt capital market transactions, M&A deals and advisory services
thanks to its team of highly-experienced professionals and ability to offer a comprehensive
range of tailored financial services.
“Our investment banking division has had an extremely successful year that saw them
take the lead on a number of important deals including the APM Terminals Bahrain IPO,
Bahrain’s most successful initial public offering in a decade, and a transaction that served
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to reinvigorate investor confidence in Bahrain’s capital markets. This recognition by
Euromoney is a great honor that attests to the hard work and dedication of our
exceptionally talented team,” said Najla Al Shirawi, CEO of SICO. “It is because of their
performance that our clients continue to regard us as corporate Bahrain’s gateway to the
capital markets.”
In addition to acting as lead manager, underwriter, market maker, and participating broker
for the BD 11.88 (USD 31.5) million APM Terminals Bahrain IPO in November 2018,
SICO’s investment banking division successfully carried out mandates including, advisory
services for Bahrain Kuwait Insurance Company (BKIC) and NOGA (Bahrain’s National Oil
and Gas Authority), as well as ongoing management of Bahrain’s only publicly listed REIT.
“We are very proud that we have been able to continuously create value for our clients and
maintain our competitive advantage in Bahrain,” said Wissam Haddad, Head of Investment
Banking and Real Estate at SICO. “The success that we have achieved with the APM
Terminals Bahrain IPO has spurred renewed interest in the Bahraini capital markets and we
will continue to work with our clients to grow the market through innovative solutions across
new sectors.”
The Euromoney Middle East Awards for Excellence are held annually to recognize banks
with a demonstrated capacity to exceptionally deliver to their clients’ needs and evolve to
meet market conditions and regulatory changes. Entrants for the Best Investment Bank
award are selected based on their performance in multiple investment banking products
and sectors.
Earlier in 2019 SICO won Best Equity Research House in Bahrain at the Global Business
Outlook Awards. Last year SICO was named ‘Best Investment Bank in Bahrain’ at the
World Finance Awards and ‘Most Innovative Investment Bank’ at the International Finance
Awards. SICO was also recognized as ‘Best Investment Management Firm - Bahrain’ at
the World Finance Investment Management Awards. Additionally, SICO was named
Broker of the Year, with the highest value of traded shares for the fifth consecutive year, at
the Arab Federation of Exchanges Awards and for 20 consecutive years SICO has ranked
as the number one broker on the Bahrain Bourse, underscoring its superior execution
capabilities trading Bahrain securities.
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About SICO
SICO is a leading regional asset manager, broker, and investment bank, with USD 2.1 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 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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بيان صحافي
المنامة ،مملكة البحرين 30 ،يونيو 2019

سيكو تفوز بجائزة "أفضل بنك استثماري في البحرين"
ضمن جوائز يوروموني الشرق األوسط للتميز 2019

فازت سيكو ش.م.ب (م) ،البنك اإلقليمي الرائد في مجال إدارة األصول والوساطة والخدمات المصرفية
االستثمارية (والمرخص من مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي) ،بجائزة أفضل بنك استثماري في
البحرين لعام  ،2019وذلك ضمن جوائز يوروموني لمنطقة الشرق األوسط .وتعد هذه الجائزة المرموقة هي
األحدث في قائمة طويلة من الجوائز رفيعة المستوى التي حصلت عليها سيكو على مدى سنوات عديدة والتي
تبرز قدرة سيكو على مواكبة ظروف السوق  ،وتحقيق نتائج متميزة.
وكانت سيكو قد نجحت على مدى عقدين في تعزيز مكانتها باعتبارها البنك االستثماري المفضل في السوق
البحرينية لعمليات طرح األسهم وسندات الدين ،وعمليات الدمج واالستحواذ ،والخدمات االستشارية ،وذلك
بفضل فريق عملها الذي يضم نخبة من المتخصصين من ذوي الكفاءة العالية والخبرة الواسعة ،فضال عن القدرة
على توفير خدمات مالية شاملة تناسب مختلف االحتياجات الرأس مالية و االستثمارية.
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وتعليقا ً على هذا اإلنجاز ،قالت نجالء الشيراوي ،الرئيس التنفيذي لسيكو" :لقد حقق فريق الخدمات المصرفية
االستثمارية هذا العام نجاحا ً ملموسا ً وأدا ًء قوياً ،حيث نجح في تنفيذ عدد من العمليات الهامة ،بما في ذلك عملية
اكتتاب لشركة إي بي إم تيرمينالز البحرين والتي تعد واحدة من أكثر عمليات االكتتاب العام نجاحا ً في البحرين
خالل عقد كامل ،كما أنها جددت ثقة المستثمرين في سوق رأس المال البحريني .إن هذا التقدير من جانب
يوروموني إنما يعد مصدر فخر واعتزاز لنا و خير شاهد على العمل الشاق واإلخالص والتفاني لفريق العمل.
والشك أن هذا األداء المتميز يعزز نظرة عمالئنا لنا باعتبارنا نمثل بوابة ألسواق المال في البحرين".
وباإلضافة إلى دور سيكو كمدير ومتعهد تغطية االكتتاب وصانع السوق والوسيط الكتتاب شركة إي بي إم
تيرمينالز البحرين البالغ قيمتة  11.88مليون دينار بحريني ما يعادل  31.5مليون دوالر أمريكي و ذلك في
نوفمبر  ،2018نفذ قسم الخدمات المصرفية االستثمارية عددا ً من المهام األخرى التي شملت تقديم الخدمات
االستشارية للشركة البحرينية الكويتية للتأمين ،والهيئة الوطنية للنفط والغاز (نوغا) ،فضال عن مواصلة إدارة
صندوق عهدة االستثمار العقاري وهو الصندوق الوحيد من نوعة المدرج في بورصة البحرين.
من جانبه ،قال وسام حداد ،مديرالخدمات المصرفية االستثمارية والعقارات في سيكو" :نشعر بالفخر واالعتزاز
من قدرتنا المستمرة على تحقيق القيمة لعمالئنا والحفاظ على قوتنا التنافسية في البحرين .نتطلع إلى االستفادة
من هذا النجاح الذي حققناه في اكتتاب شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين والذي جدد االهتمام بسوق المال في
البحرين ،بما يساعد على تعزيز نمو السوق في السنوات القادمة خاصة في ظل خطتنا الطموحة لطرح حلول
مبتكرة في قطاعات جديدة".
جدير بالذكر أن جائزة يوروموني للتميز تقام سنويا ً لتكريم البنوك التي تحقق أدا ًء عاليا ً وتميزا ً ملموسا ً في تلبية
احتياجات عمالئها ،فضال عن إظهار قدرتها على مواكبة ظروف السوق والتغييرات في األحكام التنظيمية .ويتم
اختيار المشاركين في جائزة أفضل بنك استثماري على أساس أداء البنك في عدد من المنتجات والقطاعات ذات
الصلة بالخدمات المصرفية االستثمارية.
حصلت سيكو خالل هذا العام على جائزة أفضل مقدم للبحوث األستثمارية في البحرين ضمن جوائز " جلوبال
بزنس أوتلوك"  .وحصلت سيكو العام الماضي على جائزة "أفضل بنك استثماري في البحرين" ضمن جوائز
ورلد فاينانس ،وجائزة "أفضل البنوك االستثمارية ابتكاراً" ضمن جوائز إنترناشيونال فاينانس .وفازت سيكو
أيضا ً بجائزة "أفضل شركة إلدارة االستثمارات –البحرين" ضمن جوائز ورلد فاينانس إنفستمنت مانجمنت
 .2018وحافظت سيكو على مكانتها المرموقة كالوسيط األول في بورصة البحرين للعام الـ  20على التوالي،
مؤكدة إمكانياتها العالية لتداول األوراق المالية البحرينية .و على جائزة الوسيط الحاصل على النسبة األكبر من
قيمة التدوالت في بورصة البحرين لعام  2018للعام الخامس على التوالي وذلك خالل المؤتمر السنوي ألتحاد
البورصات العربية .
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نبذة عن سيكو
تمثل سيكو أحد أبرز البنوك اإلقليمية الرائدة المتخصصة في إدارة األصول والوساطة والخدمات المصرفية
االستثمارية ،وتصل قيمة األصول تحت اإلدارة لديها إلى أكثر من  2.1مليار دوالر أمريكي .وتعمل سيكو
اليوم بموجب ترخيص من مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي ،كما تُشرف على شركتين تابعتين
ومملوكتين لها بالكامل ،إحداهما هي سيكو للوساطة المالية  ،وهي دار وساطة مالية مقرها أبوظبي ،والثانية
هي شركة سيكو لخدمات الصناديق االستثمارية ،وهي شركة إقليمية متخصصة في أعمال حفظ األوراق
قرا لها ،وهي آخذة في التوسع على الصعيدين اإلقليمي والدولي،
المالية .وتتخذ سيكو من مملكة البحرين م ً
كما تتمتع بسجل حافل باإلنجازات باعتبارها بنك إقليمي موثوق به يقدم مجموعة متكاملة من الحلول المالية،
بما في ذلك إدارة األصول والوساطة والخدمات المصرفية االستثمارية وصناعة السوق ،والتي يدعمها فريق
بحوث قوي من أمهر الخبراء يوفر رؤية ثاقبة وتحليالت مدروسة عن أكثر من  90بالمائة من األسهم
الرئيسية في المنطقة .ومنذ تأسيسها في العام  ،1995دأبت سيكو على تحقيق أداء متفوق في السوق،
وأصبحت لها قاعدة عمالء عريضة من كبرى المؤسسات .وتمضي سيكو قد ًما في مسيرتها نحو المزيد 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  100موظف متميز.
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