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                 Manama, Kingdom of Bahrain:  20 September 2022 

 

SICO Signs Agreement with Bank Muscat to Acquire Remaining 27.29% 
Stake in SICO Capital for BD 1.9 Million 

SICO BSC (c), a leading regional asset manager, broker, market maker and investment bank 
(licensed as a wholesale bank by the CBB), announced today that it has signed an agreement 
with Bank Muscat to acquire the remaining 27.29% stake held by Bank Muscat in SICO 
Capital, a Saudi based  full-fledged capital markets services provider. 

The acquisition value for the remaining stake in SICO Capital is estimated to be approximately 
BD 1.9 million, based on its net book value as of 31 March 2022, and will paid in cash. The 
transaction closure will be subject to receiving all the required regulatory approvals. 

SICO acquired a majority stake amounting to 72.7% in the Saudi-based wholly-owned 
subsidiary of Bank Muscat in 2021 via a share swap and successfully rebranded it to SICO 
Capital post the acquisition. Bank Muscat is a shareholder of SICO and currently owns 10.38% 
of the Bank. 

Once the transaction is completed, SICO Capital will become a fully owned subsidiary of 
SICO. This move is aligned with SICO’s commitment to the Kingdom of Saudi Arabia and will 
enable the Bank to achieve its strategic objectives, further enhancing its role as a regional 
investment bank.  

SICO Capital is a full-service investment banking firm based in Riyadh, Saudi Arabia, that 
offers a comprehensive range of financial services to individual, institutional, and corporate 
clients. With multiple licenses by the Saudi Capital Markets Authority including asset 
management, investment banking, and brokerage, the company offers SICO an ideal platform 
to offer a diversified suite of services to a wider client base in Saudi Arabia, the region’s largest 
capital market.  

- Ends - 

 

About SICO  

SICO is a leading regional asset manager, broker, market maker and investment bank, with USD 4.5 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, a specialised regional custody house, SICO Fund Services Company (SFS). SICO also oversees a 

majority-owned subsidiary, SICO Capital, a Saudi-based investment banking company. 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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Ms. Nadeen Oweis 

Head of Corporate Communications, SICO 

Direct Tel: (+973) 1751 5017 
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في سيكو % 27.29المتبقية البالغ نسبتها  على الحصةسيكو توقع اتفاقية مع بنك مسقط لألستحواذ 

 مليون دينار بحريني  1.9و ذلك بمبلغ  كابيتال

 

إدارة األصول والوساطة والخدمات المصرفية االستثمارية أعلنت سيكو ش.م.ب )م(، البنك اإلقليمي الرائد في مجال 

 النقدي توقيع اتفاقية مع بنك مسقط لألستحواذ عن )والمرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي(،

وهي شركة متخصصة في توفير  كابيتالكو والمملوكة لبنك مسقط في سي% 27.29على الحصة المتبقية البالغ نسبتها 

 خدمات أسواق المال ويقع مقرها الرئيسي في المملكة العربية السعودية.

ً الى صافي القيمة  1.9حوالي  كابيتالفي سيكو وتقدر قيمة األستحواذ للحصة المتبقية  مليون دينار بحريني وذلك استنادا

ات الرقابية الالزمة ميع الموافق. وسيتم اتمام عملية االستحواذ النقدي فور الحصول على ج2022مارس  31الدفترية كما في 

 طات التنظيمية.من جميع السل

التي كانت تابعة و مملوكة بالكامل لبنك مسقط  شركةالفي على حصة األغلبية العام الماضي  وكانت سيكو قد استحوذت 
، بينما امتلك بنك مسقط كابيتال% من سيكو 72.7من خالل صفقة لتبادل األسهم. وأسفرت هذه الصفقة عن امتالك سيكو 

 % من رأس المال المدفوع.10.38 تبلغ اآلن سيكوفي  حصةبالمقابل 

 
من استراتيجية سيكو  وتعزز هذة الخطوة .شركة مملوكة بالكامل لسيكو كابيتالوبعد اتمام عملية األستحواذ ستصبح سيكو 

ترسيخ مكانة سيكو كبنك استثماري رائد على لوذلك لتوسع والنمو في المنطقة وا في السوق السعوديةللتواجد المباشر 
  .توى المنطقةسم
 

، ويقع مقرها في الرياض، المملكة الكاملةشركة متخصصة في تقديم الخدمات المصرفية االستثمارية  كابيتالتعد سيكو 

تملك سيكو كما العربية السعودية. توفر الشركة مجموعة شاملة من الخدمات المالية لألفراد والمؤسسات والشركات. 

ً من التراخيص الصادرة من هيئة السوق المالية السعودية بما في ذلك إدارة األصول والخدمات المصرفية  كابيتال عددا

االستثمارية والوساطة، بما يوفر لسيكو منصة مثالية لتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات لقاعدة واسعة من العمالء في 

واق المال في المنطقةالمملكة العربية السعودية، أكبر أس  

 

 

 
 – انتهى -

 

 نبذة عن سيكو
 

تمثل سيكو أحد أبرز البنوك اإلقليمية الرائدة المتخصصة في إدارة األصول والوساطة وصناعة السوق والخدمات المصرفية 
وتعمل سيكو اليوم بموجب ترخيص  مليار دوالر أمريكي. 4.5وتصل قيمة األصول تحت اإلدارة لديها إلى االستثمارية، 

من مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي، كما تُشرف على شركتين تابعتين و مملوكتين لها بالكامل: سيكو للوساطة 

المالية وهي دار وساطة مالية مقرها أبوظبي، وسيكو لخدمات الصناديق االستثمارية، باإلضافة إلى امتالك سيكو على 
خدمات المصرفية االستثمارية والواقع مقرها في المملكة العربية السعودية. وتتخذ لفي سيكو كابيتال المزودة ل حصة األغلبية
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سيكو من مملكة البحرين مقًرا لها، وهي آخذة في التوسع على الصعيدين اإلقليمي والدولي، كما تتمتع بسجل حافل 
ً باإلنجازات باعتبارها بنك م مجموعة متكاملة من الحلول المالية، بما في ذلك إدارة األصول والوساطة إقليمياً موثوقاً به يقد ا

والخدمات المصرفية االستثمارية وصناعة السوق، والتي يدعمها فريق بحوث قوي من أمهر الخبراء يوفر رؤية ثاقبة 
، دأبت سيكو 1995العام  بالمائة من األسهم الرئيسية في المنطقة. ومنذ تأسيسها في 90وتحليالت مدروسة عن أكثر من 

على تحقيق أداء متفوق في السوق، وأصبحت لها قاعدة عمالء عريضة من كبرى المؤسسات. وتمضي سيكو قدًما في 
مسيرتها نحو المزيد من النمو واالزدهار، والتي يقودها التزامها الراسخ بإطار حوكمة مؤسساتية قوي، فضال عن سعيها 

ة مع عمالئها. وستواصل سيكو االستثمار في تطوير إمكاناتها التقنية ورأس مالها البشري الذي الدائم إلى توطيد أواصر الثق
 موظف متميز. 100يتألف من نحو 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 لمزيد من المعلومات:

 
 ندين عويس

 سيكو، مدير العالقات العامة
 +(973) 1751 5017هاتف مباشر: 

 noweis@sicobank.comالبريد اإللكتروني: 
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