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Sreenivasan Konnat

NEW GENERAL MANAGER FOR SICO FUNDS SERVICES COMPANY (SFS)

Manama, Kingdom of Bahrain –3 April 2017: Securities & Investment Company (SICO),
licensed by the Central Bank of Bahrain (CBB) as a conventional wholesale bank,
announced today the appointment of Mr. Sreenivasan Konnat as General Manager of
SICO Funds Services Company (SFS), following confirmation by the CBB.
Established in 2004 as a wholly-owned subsidiary of SICO, the Company has developed
into a leading regional provider of sophisticated and integrated custody and fund
administration solutions. SFS was named ‘GCC Best Custodian’ at the World Finance
GCC Investment & Development Awards 2016.
Ms. Najla Al Shirawi, Chairwoman of SFS and Chief Executive officer of SICO,
congratulated Sreeni Konnat on his appointment. “Over the past 10 years, he has
developed an excellent understanding of the Company’s diverse custody and fund
administration activities; and established close working relationships with clients,
business partners and regulatory authorities. As Acting General Manager since
September 2015, Sreeni has led the SFS team in expanding the Company’s client base
through winning new regional mandates; and continuing to grow assets under custody,
which stood at US$ 5.0 billion at the end of 2016.”

Mr. Sreeni Konnat has over 26 years’ professional experience covering fund
administration, financial control and accounting, and back office operations. Joining
SICO in 1998 as a member of the Financial Control department, he transferred to SFS in
2007 as Head of Asset Administration, and was promoted to Acting General Manager in
2015.
“This appointment is a great honour, and I value the trust placed in me to continue
leading such a highly-experienced team,” Sreeni Konnat commented. “SFS is firmly
committed to providing clients with a responsive, professional and seamless service, and
solutions that meet their specific requirements.”
-

Ends

-

About Securities & Investment Company (SICO)
Headquartered in the Kingdom of Bahrain, and with a growing regional presence and international
footprint, Securities & Investment Company (SICO) is one of the premier wholesale banks in the GCC
region. SICO provides a select range of investment banking solutions – brokerage, market making,
treasury, asset management, corporate finance, and custody and fund administration – which are
underpinned by an independent, value-added research capability.
Established in 1995, and listed on the Bahrain Bourse in 2003 as a closed company, SICO operates
under a conventional wholesale banking licence from the Central Bank of Bahrain. The Bank has two
wholly-owned subsidiaries: SICO Fund Services Company (SFS) – a specialised regional custody
house; and SICO UAE – an Abu Dhabi-based brokerage firm licensed by the Emirates Securities &
Commodities Agency.
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Ms. Nadeen Oweis
Head of Corporate Communications
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Direct Tel: (+973) 1751 5017
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السيدة نجالء محمد الشيراوي

السيد سريني كونات

تعين مدير عام جديد لشركة سيكو لخدمات الصناديق االستثمارية
المنامة ،مملكة البحرين –  3أبريل  :7102أعلنت شركة األوراق المالية واالستثمار (سيكو)،
المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي ،اليوم عن تعيين السيد سريني
كونات مديراً عاماً لشركة سيكو لخدمات الصناديق االستثمارية وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل
لسيكو  ،وذلك بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.
لقد نجحت شركة سيكو لخدمات الصناديق االستثمارية منذ تأسيسها عام  4002في اكتساب مكانة
مرموقة باعتبارها مزوداً إقليميا ً رائداً لخدمات حفظ األوراق المالية وتوفير حلول إدارة خدمات
الصناديق األستثمارية .كما حصلت على جائزة "أفضل حافظ أمين لألوراق المالية في دول مجلس
التعاون الخليجي " ،وذلك ضمن جوائز وورلد فاينانس لالستثمار والتطوير في دول مجلس التعاون
الخليجي .4002
وفي هذا الصدد ،وجهت السيدة نجالء الشيراوي ،رئيس مجلس إدارة شركة سيكو لخدمات
الصناديق االستثمارية التهنئة إلى السيد سريني كونات قائلة " :نجح السيد سريني على مدى العشر
سنوات الماضية ،في اكتساب معر فة واسعة بأنشطة حفظ األوراق المالية وتقديم الخدمات األدارية
للصناديق االستثمارية  ،كما تمكن من بناء عالقات عمل وثيقة مع العمالء والشركاء والهيئات
التنظيمية .وقد شغل السيد سريني منصب مدير عام باإلنابة منذ عام  4002حيث نجح في قيادة

الشركة وتعزيز قاعدة عمالئه ا من خالل الفوز بتفويضات جديدة في المنطقة ،فضال عن زيادة
األصول تحت األدارة والتي بلغت  2مليار دوالر في نهاية ".4002
يتمتع السيد سريني كونات بخبرة تمتد ألكثر من  42عامًا وتشمل خدمات إدارة الصناديق،
والرقابة المالية والحسابات ،والعمليات المصرفية .وقد انضم إلى سيكو عام  0991في دائرة الرقابة
المالية ،ثم انتقل إلى شركة سيكو لخدمات الصناديق االستثمارية في عام  4002في منصب رئيس
خدمات اإلدارة  ،وتمت ترقيته إلى منصب المدير العام باإلنابة في عام .4002
ومن جانبه ،قال السيد سريني كونات معل ًقا على تعيينه" :إنه لمن دواعي سروري أن يتم تعييني في
هذا المنصب ،وإنني أقدر الثقة الغالية التي أولتها لي الشركة وأتاحت لي فرصة مواصلة العمل مع
فريق ذو كفاءة وخبرة متخصصة  .سوف تواصل شركة سيكو لخدمات الصناديق االستثمارية تزويد
زبائنها بخدمات متخصصة ،تتميز بسرعة االستجابة الحتياجاتهم ،فضال عن توفير حلول تفي
بمتطلباتهم الخاصة".
انتهى -

نبذة عن شركة األوراق المالية و اإلستثمار (سيكو):
ُتعد شركة األوراق المالية و اإلستثمار (سيكو) وهي شركة مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك جملة
حرين مقراً لها واآلخذة بالتوسع على المستويين اإلقليمي والدولي ،من أهم بنوك الجملة
تقليدي وتتخذ من مملكة ال َب َ
في منطقة مجلس التعاون الخليجي .وتقدم الشركة مجموعة منتقاة من الخدمات المصرفية اإلستثمارية التي تشمل
الوساطة وصناعة السوق وخدمات الخزينة وإدارة األصول وتمويل المؤسسات وحفظ األوراق المالية وإدارة
الصناديق اإلستثمارية التي تستند إلى األبحاث اإلستثمارية ذات القيمة المضافة.
حرين لألوراق المالية في عام  3002كشركة
بدأت سيكو مزاولة أعمالها عام  5991وتم إدراج أسهمها في
سوق ال َب َ
ِ
ُ
مُقفلة .ولسيكو شركتين تابعتين ومملوكتين لها بالكامل ,هي شركة سيكو لخدمات الصناديق اإلستثمارية التي تعد
شركة متخصصة في أعمال حفظ األوراق المالية وخدمات أدارة الصناديق اإلستثمارية على المستوى اإلقليمي.
وشركة األوراق المالية واإلستثمار (اإلمارات) دار وساطة مالية مقرها في أبو ظبي و مرخصة من قبل هيئة
ا ألوراق المالية والسلع في اإلمارات للقيام بأعمال التداول في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
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