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SICO Appointed as Bahrain Receiving Agent, Bahrain 
Execution Advisor, and Cross-Listing Advisor for Kuwait 
Finance House’s Offer to Acquire 100% of Ahli United Bank  

 

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 been mandated by Kuwait 

Finance House K.S.C.P. (KFH) as Bahrain receiving agent,  Bahrain execution advisor and cross-

listing advisor in KFH’s offer to acquire Ahli United Bank B.S.C. (AUB).   

The cross-border acquisition would create a USD104 bn regional banking powerhouse that is set to 
become the world’s largest Islamic bank in terms of assets. 

“We are extremely proud to be making history through our role as one of the lead advisors on this 
transformational cross-border transaction,” said SICO CEO Najla Al-Shirawi. “With a well-
established reputation and proven capabilities in seamlessly executing some of the region’s most 
high-profile and complex deals which include structuring, underwriting, and executing public and 
private equity capital transactions, we welcome this opportunity to utilize our expertise on such an 
important deal that will create new value and regional opportunities for the merged entity.” 

The acquisition will be implemented through a voluntary conditional offer by KFH to AUB 
shareholders to acquire 100% of AUB’s issued and paid up ordinary shares. The offer by KFH is by 
way of share swap at an exchange ratio of 1 new KFH share for every 2.325581 AUB shares.  

The offer is conditional upon KFH receiving valid acceptances for AUB shares representing at least 
85% of total issued share capital, and is subject to approvals, exemptions and/or waivers granted by 
the CBB. The commencement date for the offer is set to be announced at a later stage. 
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“As a cross-border public takeover in Bahrain with simultaneous execution in Kuwait, paired with a 
100% share exchange structure and substantial offer conditions, our mandate requires significant 
synchronization with numerous stakeholders and most importantly ensuring shareholders of AUB 
can participate in the offer in a seamless and efficient manner” said Wissam Haddad Head of 
Investment Banking and Real Estate at SICO. “As part of the nonwaivable conditions within KFH’s 
offer, KFH will cross-list its shares on the Bahrain Bourse as part of the successful closure of the 
transaction. SICO is assisting KFH as its mandated cross-listing advisor” 

SICO has advised on a majority of capital markets transactions that have taken place in Bahrain, 

most recently acting as issue execution advisor, receiving agent, and allotment agent in the 

voluntary acquisition of Bahrain Islamic Bank (BISB) by National Bank of Bahrain (NBB), which 

was successfully concluded on January 22nd, 2020 and is considered to be one of  Bahrain’s 

largest M&A transactions in recent history. 

SICO has been named Best Investment Bank in Bahrain by both Euromoney Middle East and 

Global Finance magazine in their annual World’s Best Investment Banks survey. SICO also won 

Best Equity Research House at the Global Business Outlook Awards and has ranked as the 

number one broker on the Bahrain Bourse for 21 consecutive years. 

KFH’s acquisition of AUB is the latest in a wave of recent Gulf banking sector M&As that have 
included the merger of First Abu Dhabi Bank and Abu Dhabi Islamic Bank and the acquisition of 
BISB by NBB.   

 

-  Ends    - 
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About SICO  

SICO is a leading regional asset manager, broker, market maker 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 three wholly owned subsidiaries: an Abu Dhabi-based brokerage firm, SICO Financial Brokerage, a specialised 

regional custody house, SICO Fund Services Company (SFS), and a Saudi-based asset management provider, SICO 

Financial Saudi 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. 

 
 
 
 
 
 

 

 
Media Contact: 

Ms. Nadeen Oweis 

Head of Corporate Communications, SICO 

Direct Tel: (+973) 1751 5017 

Email: noweis@sicobank.com 
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 الشيراوي نجالء

 الرئيس التنفيذي
 حداد وسام                         

 والعقارات االستثمارية المصرفية الخدمات مدير                       

 

 

 الثانويإلدراج اومستشار  ،و مستشار التنفيذ في البحرين ،البحرينسيكو وكيل االستالم في تعيين 
 بنك األهلي المتحد المن أسهم  %100الستحواذ على في عرض ا يبيت التمويل الكويتل

 

تثمارية االس أعلنت سيكو ش.م.ب )م(، البنك اإلقليمي الرائد في مجال إدارة األصول والوساطة وصناعة السوق والخدمات المصرفية
بتكليف تك( )بيش.م.ك.ع  يعن قيام بيت التمويل الكويت )والمرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي(، اليوم

وعي المقدم من في العرض الطالثانوي اإلدراج ومستشار  ، و مستشار التنفيذ في البحرين،وكيل االستالم في البحرين سيكو لتكون 
 )األهلي المتحد( األهلي المتحد ش.م.ب.بنك اللالستحواذ على  بيتك

 

أكبر  والذي سيكون أمريكي مليار دوالر  104بموجودات تبلغ  ضخم مصرفي كيانخلق  فيهذه العملية ومن المتوقع أن تساهم 
 إسالمي في العالم من حيث الموجودات.   مصرف

 

ا كأحد المستشاريين دورنباالعتزاز الفخر والشيراوي، الرئيس التنفيذي لسيكو: "إننا نشعر ببالغ نجالء  علقت السيدةوفي هذا الصدد، 
لتعيين يؤكد مكانتنا إن هذا ا. مقراٌ لهما بين مصرفين عريقين يتخذان من البحرين والكويتالتي تتم هذة الصفقة التاريخية بالرئيسيين 
، العامة والخاصة األسهمفي تنفيذ بعض من أهم الصفقات في المنطقة والتي تتضمن عمليات تنفيذ صفقات وسجلنا الحافل  الراسخة

ثل هذه الصفقة متنفيذ خبراتنا الواسعة في  لتوظيففإننا نرحب بهذه الفرصة ، هيكلة وضمان األكتتابات العامة األولية والثانويةو
 عالية القيمة لهذا الكيان المدمج." وسوف تخلق فرص إقليمية جديدة التي الهامة 

 

من األسهم العادية  %100لإلستحواذ على  بيتكهذا وسيتم تنفيذ عملية االستحواذ من خالل عرض طوعي مشروط مقدم من 

من  2.325581مقابل  بيتكسهم في  1على نسبة تبادل  بناء  و  ،المصدرة والمدفوعة للبنك األهلى المتحد عن طريق تبادل األسهم

 أسهم األهلي المتحد. 
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رأس المال من إجمالي  %85 بما ال يقل عناألهلي المتحد  صالحة من قبل مساهميلموافقات  بيتكالعرض مشروط باستالم 
هائية من مصرف البحرين ناستالم الموافقات و/أو االستثناءات و/أو اإلعفاءات الالى  هذا باألضافة، المصدر لألهلي المتحد

  في مرحلة الحقة.المركزي. ومن المقرر اإلعالن عن تاريخ بدء العرض 

 

شروط الواستيفاء هم سمن األ %100تبادل  عن طريقالكويت  كل من البحرين و متزامن فيتتطلب تنفيذ "باعتبارها عملية استحواذ 
مي ضمان قدرة مساهمن ذلك  تم تكليفنا بها تتطلب التنسيق مع العديد من األطراف واألهم ، فإن المهمة التي ساسية للعرضاأل

مدير الخدمات المصرفية ، حدادالبنك األهلي المتحد على المشاركة في العرض بطريقة سلسة وعالية الكفاءة،" كما قال وسام 
 سوف يقوم بإدراج أسهمه في بورصة بيتك، فإن ألتمام الصفقة  الالزمةالشروط  ومن ضمن االستثمارية والعقارات في سيكو. "

ستشار اإلدراج بصفتها مفي بورصة البحرين  بيتكبتنفيذ عملية أدراج سيكو  ستقومكما العملية بنجاح. أنتهاء البحرين كجزء من 
 ".الثانوي

 
 

ار، البحرين، وكان آخرها دورها كمستشار تنفيذ اإلصدوقد دأبت سيكو على تقديم خدماتها االستشارية للعديد من الصفقات الهامة في 
ووكيل استالم، ووكيل تخصيص للعرض الطوعي إلستحواذ بنك البحرين الوطني على بنك البحرين اإلسالمي، والذي تم استكماله 

 . في البحرين  مؤخرا  التي تمت الدمج واالستحواذ صفقات ، ويعتبر أحد أكبر 2020 يناير 22بنجاح في 
 

ير بالذكر، أن سيكو حصلت على جائزة "أفضل بنك استثماري في البحرين" ضمن كل من جوائز يوروموني الشرق األوسط جد
زة "أفضل مقدم جائبمجلة جلوبال فاينناس خالل االستبيان السنوي ألفضل البنوك االستثمارية في العالم. كما فازت سيكو جوائز و

حرين في بورصة الب الوسيط األولمركز ، وحازت على جوائز جلوبال بيزنس أوتلوكللبحوث االستثمارية في البحرين"، ضمن 

 على التوالي.  21للعام الـ 
 

في موجة من عمليات الدمج واإلستحواذ في قطاع المصارف على األهلي المتحد هي األحدث  بيتكعملية استحواذ  وتعتبرهذا 
األول وبنك أبوظبي اإلسالمي واستحواذ بنك البحرين الوطني على بنك  أبوظبي بنك اندماج بينعملية الخليجية والتي شملت 
 البحرين اإلسالمي.  

 -انتهى  -
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 نبذة عن سيكو

 
 والخدمات المصرفية وصناعة السوق تمثل سيكو أحد أبرز البنوك اإلقليمية الرائدة المتخصصة في إدارة األصول والوساطة 

مليار دوالر أمريكي. وتعمل سيكو اليوم بموجب ترخيص  2.1االستثمارية، وتصل قيمة األصول تحت اإلدارة لديها إلى أكثر من 
ة سيكو للوساط: لها بالكامل ثالث شركات تابعة ومملوكةمن مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي، كما تُشرف على 

، وسيكو السعودية المالية المزودة لخدمات سيكو لخدمات الصناديق االستثماريةووساطة مالية مقرها أبوظبي، المالية، وهي دار 
ا لها، وهي آخذة في التوسع على  إدارة األصول والواقع مقرها في المملكة العربية السعودية. وتتخذ سيكو من مملكة البحرين مقر 

جل حافل باإلنجازات باعتبارها بنك إقليمي موثوق به يقدم مجموعة متكاملة من الحلول الصعيدين اإلقليمي والدولي، كما تتمتع بس
المالية، بما في ذلك إدارة األصول والوساطة والخدمات المصرفية االستثمارية وصناعة السوق، والتي يدعمها فريق بحوث قوي 

لمائة من األسهم الرئيسية في المنطقة. ومنذ تأسيسها في با 90من أمهر الخبراء يوفر رؤية ثاقبة وتحليالت مدروسة عن أكثر من 
، دأبت سيكو على تحقيق أداء متفوق في السوق، وأصبحت لها قاعدة عمالء عريضة من كبرى المؤسسات. وتمضي 1995العام 

ا في مسيرتها نحو المزيد من النمو واالزدهار، والتي يقودها التزامها الراسخ بإطار حوكمة مؤس ساتية قوي، فضال عن سيكو قدم 
سعيها الدائم إلى توطيد أواصر الثقة مع عمالئها. وستواصل سيكو االستثمار في تطوير إمكاناتها التقنية ورأس مالها البشري الذي 

 موظف متميز. 100يتألف من نحو 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 لمزيد من المعلومات:

 
 ندين عويس

 مدير العالقات العامة
 سيكو

 +(973) 1751 5017هاتف مباشر: 
 noweis@sicobank.comالبريد اإللكتروني: 
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