Press Release
Manama, Kingdom of Bahrain: November 13 , 2018

Wissam Haddad, Head of Investment Banking & Real Estate

Institutional and Retail Investor Sentiment is Positive as Offer
Period for APM Terminals Bahrain IPO Commences
The highly-anticipated BHD 11.880 mn APM Terminals Bahrain IPO is poised for success as local
and regional investors welcome the opportunity to invest in the exclusive operator of Bahrain’s only
commercial port, Khalifa Bin Salman Port
SICO BSC (c), a leading regional asset manager, broker and investment bank (licensed as a
conventional wholesale bank by the Central Bank of Bahrain “CBB”), announced today that
indications thus far show positive investor appetite for Bahrain’s BHD 11.880 mn APM Terminals
Bahrain IPO which opened for subscriptions on November 8 th.
As the mandated lead manager, underwriter, market maker and participating broker for the APM
Terminals Bahrain IPO, SICO has been hands-on managing and structuring the transaction that is
poised to become one of the most successful IPO’s to hit the Bahrain Bourse in almost a decade.
With its finger on the pulse of investment sentiment, the investment banking team at SICO is
encouraged by the fact that both institutional and retail investors are keen on taking part in a public
offering that is not only attractively priced, but also plays a key role in the development of Bahrain’s
non-oil economy.
“I was very pleased to see applications processed from day one of the IPO through all the various
channels available including the four mandated brokers, participating AUB branches as well as
through the Bahrain Bourse’s recently-launched eIPO Platform,” said Wissam Haddad, Head of
Investment Banking and Real Estate at SICO.
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“Our meetings and discussions with potential investors from Bahrain and a number of other
countries have also been very reassuring and we look forward to closing with a fully-subscribed
offering,” he added.
The offer period for the APM Terminals Bahrain IPO will close on November 24th with the start of
trading on the Bahrain Bourse scheduled to begin on December 9 th.
The awarding of this IPO mandate to SICO is a testament to the Bank’s solid 23-year track record
as the most active advisor on a wide range of services including IPOs, capital increases, REITs,
and bond issuances. It is also an affirmation of SICO’s unmatched ability to provide a basket of
complimentary services including investment banking, asset management, brokerage, research
and market making. As the only comprehensive investment house in Bahrain SICO has been able
to consistently capture and seamlessly execute some of the highest profile IPOs on the Bahrain
Bourse during the past two decades.
-Ends-

About SICO
SICO is a leading regional asset manager, broker, and investment bank, with more than USD 1.9 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.
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بيان صحفي
المنامة ،مملكة البحرين – 13نوفمبر 8102

وسام حداد ،رئيس الخدمات المصرفية االستثمارية والعقارات

اهتمام متزايد من المستثمرين من المؤسسات و األفراد مع بدء الطرح العام األولي الكتتاب شركة إي بي إم
تيرمينالز البحرين

المنامة ،مملكة البحرين 13 -نوفمبر :من المتوقع أن يحقق الطرح العام األولي الكتتاب شركة إي بي إم
تيرمينالز البحرين البالغة قيمته  11.880مليون دينار بحريني نجاحاً ملموساً في ظل ترحيب المستثمرين
المحليين واإلقليميين بفرصة االستثمار في شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين ،الشركة المشغلة الحصرية
لميناء خليفة بن سلمان وهو الميناء التجاري الوحيد في مملكة البحرين.
وأعلنت سيكو ش.م.ب (م) ،البنك اإلقليمي الرائد في مجال إدارة األصول والوساطة والخدمات المصرفية
االستثمارية (والمرخص من مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي) ،بأن المؤشرات حتى اآلن تكشف
عن نظرة إيجابية من قبل المستثمرين فيما يتعلق بالطرح العام األولي لالكتتاب في شركة إي بي إم تيرمينالز
البحرين والذي ُطرح في  2نوفمبر.
وباعتبارها مديراألكتتاب ومتعهد تغطية االكتتاب وصانع السوق والوسيط الكتتاب شركة إي بي إم تيرمينالز
البحرين ،فإن سيكو ساهمت بدور عملي وفعال في إدارة وهيكلة األكتتاب التي من المتوقع أن تكون واحدة من
أكثر عمليات االكتتاب نجاحا ً في بورصة البحرين على مدى عقد كامل .وفي ظل الخبرة الواسعة والمتعلقة
باتجاهات االستثمار في األسواق ،فإن فريق الخدمات المصرفية االستث مارية في سيكو يبدو متفائال بالرغبة
القوية لدى المستثمرين من المؤسسات واألفراد في المشاركة في هذا الطرح العام الذي ال يتميز بسعره المجزي
فقط ،بل أيضا ً بدوره الملموس في تطور اقتصاد المملكة غير النفطي.
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وبهذه المناسبة ،قال وسام حداد ،رئيس الخدمات المصرفية االستثمارية والعقارات في سيكو" :إنني سعيد للغاية
بأعداد الطلبات التي تم استالمها منذ اليوم األول ،وذلك من خالل كافة القنوات المتاحة بما في ذلك شركات
الوساطة المشاركة ،وفروع البنك األهلي المتحد ،ومن خالل منصة االكتتاب اإللكتروني في بورصة البحرين".
"إن اجتماعاتنا مع المستثمرين من البحرين وعدد من الدول األخرى كانت مشجعة للغاية ،وإننا نتطلع إلى
إغالق االكتتاب بتغطية كاملة".
هذا و ُيغلق باب االكتتاب في إي بي إم تيرمينالز البحرين يوم  82نوفمبر مع بدء التداول في بورصة البحرين
في  9ديسمبر.
إن إسناد هذا الطرح العام األولي إلى سيكو لهو خير دليل على السجل الناجح والراسخ للبنك على مدى 82
عاما ً قدمت خاللها مجموعة واسعة من الخدمات المتخصصة وتشمل عمليات الطرح العام األولي ،وزيادة رأس
المال ،وصناديق العهدة العقارية ،وإصدار السندات .كما يؤكد اإلمكانيات الهائلة التي تملكها سيكو وقدرتها على
توفير مجموعة متكاملة من الحلول المالية التي تشمل الخدمات المصرفية االستثمارية ،وإدارة األصول ،وخدمات
الوساطة ،واألبحاث ،وصناعة السوق .وباعتبارها البنك االستثماري الوحيد الذي يقدم خدمات شاملة في
البحرين ،فإن سيكو نجحت في إنجاز بعض من أهم عمليات الطرح العام األولي في بورصة البحرين على
مدى العشرين عاما ً الماضية وفق أعلى مستويات الخبرة والكفاءة.
-انتهى-

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  0.9مليار دوالر أمريكي .وتعمل سيكو اليوم بموجب ترخيص من مصرف
البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي ،كما ُتشرف 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 المالية .وتتخذ سيكو من مملكة البحرين مقرً ا لها ،وهي آخذة في التوسع على الصعيدين
اإلقليمي والدولي ،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  91بالمائة من األسهم الرئيسية في المنطقة .ومنذ تأسيسها في
العام  ،0991دأبت سيكو على تحقيق أداء متفو ق في السوق ،وأصبحت لها قاعدة عمالء عريضة من كبرى المؤسسات .وتمضي
سيكو قدمًا 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  011موظف متميز.
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