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SICO Successfully Completes Acquisition of Saudi-based
Investment Bank Muscat Capital
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 completed the transaction
to acquire a majority stake amounting to 72.7% in the Saudi-based Muscat Capital, a wholly owned
subsidiary of Bank Muscat after obtaining all relevant approvals.
The acquisition took place by way of a share swap valued at BD 5.5 million, with 38,563,894 of
SICO’s treasury shares swapped for a majority stake amounting to 4,362,491 shares out of Muscat
Capital’s 6,000,000 total outstanding shares. As a result of the transaction, SICO owns 72.7% of
Muscat Capital while Bank Muscat owns a 9% stake in SICO.
“We are extremely pleased to complete this landmark acquisition of Muscat Capital which is a major
step in our regional expansion and growth strategy. This acquisition also provides SICO with a direct
presence in the region’s largest capital market, Saudi Arabia, which is a major milestone in
cementing SICO’s position as a leading regional investment bank,” said Shaikh Abdulla bin Khalifa
Al Khalifa, SICO’s Chairman of the Board. “We look forward to our new partnership with Bank Muscat
and would like to welcome them as SICO’s newest shareholder as we work together to uncover new
growth opportunities in the regional markets.”
“Muscat Capital, a full-fledged capital markets service provider with multiple licenses including asset
management, investment banking, and brokerage, provides SICO with an ideal platform to further
leverage and offer its proven capabilities to a wider client base in the region’s largest capital market,”
said SICO CEO Najla Al-Shirawi. “Muscat Capital will be rebranded as SICO Capital after obtaining
the required approvals and will give SICO a strong competitive advantage as a regional market
player. SICO looks forward to further enhancing the entity’s established platform in the Kingdom and
build on its track record professional team and is excited to explore new opportunities both in Oman
and the wider region with its new shareholder, Bank Muscat.”

sicobank.com

Press Release
Manama, Kingdom of Bahrain: 15 March 2021

“I would like to thank all the regulators In Bahrain, Saudi and Oman for their timely support and
approvals for the transaction as well as all advisors and consultants who worked with us to conclude
the transaction successfully. I would also like to extend my thanks to Legal Advisors Abdulaziz
Alajlan & Partners in association with Baker & McKenzie Limited who advised SICO on the legal
aspects of the transaction.” added Al-Shirawi.
Bank Muscat is a leading financial institution based in the Sultanate of Oman and operating under a
banking license issued by the Central Bank of Oman. Its subsidiary, Muscat Capital, is a full-service
capital market institution established in 2009 operating in Saudi Arabia and licensed by the Saudi
Arabian Capital Market Authority.
- Ends

About SICO
SICO is a leading regional asset manager, broker, market maker and investment bank, with USD 2.3 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.
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الشيخ عبداللة بن خليفة آل خليفة
رئيس مجلس األدارة

السيدة نجالء الشيراوي
الرئيس التنفيذي

سيكو تعلن عن نجاح إتمام عملية االستحواذ على شركة مسقط المالية (السعودية)
أعلنت سيكو ش.م.ب (م) ،البنك اإلقليمي الرائد في مجال إدارة األصول والوساطة وصناعة السوق والخدمات المصرفية االستثمارية
(والمرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي) ،اليوم عن إتمام الصفقة لالستحواذ على نسبة  %72.7في
شركة مسقط المالية الواقع مقرها في المملكة العربية السعودية ،والتي تشكل أسهم األغلبية في الشركة التابعة والمملوكة بالكامل
لبنك مسقط ،وذلك بعد الحصول على كافة الموافقات الالزمة.
وقد تم تنفيذ عملية االستحواذ بقيمة  5.5مليون دينار بحريني عن طريق تبادل  38,563,894سهم تمثل جميع أسهم سيكو المحتفظ
بها كأسهم خزينة مقابل حصة األغلبية التي تبلغ  4,362,491سهم من بين إجمالي  6,000,000سهم في رأس المال الصادر
والمدفوع لشركة مسقط المالية .بأتمام هذه الصفقة تمتلك سيكو ما يعادل  %72.7من رأس مال شركة مسقط المالية ،بينما يمتلك
بنك مسقط ما يعادل  %9من رأسمال سيكو.
"إننا سعداء للغاية باستكمال عملية االستحواذ على شركة مسقط المالية والتي تمثل خطوة هامة في استراتيجة سيكو للتوسع و النمو
في المنطقة .نحن نتطلع أن تساهم عملية األستحواذ هذه في تعزيز جهود سيكو للتواجد المباشر في السوق السعودية التي تعد أكبر
سوق في الشرق األوسط  ،األمر الذي يمثل إنجازا ً هاما ً في ترسيخ مكانة سيكو كبنك استثماري رائد على مستوى المنطقة  " .كما
صرح الشيخ عبدهللا بن خليفة آل خليفة ،رئيس مجلس إدارة سيكو" .إننا نتطلع أيضا ً إلى شراكتنا الجديدة مع بنك مسقط ،مرحبين
بهم كمساهمين جدد في سيكو ،وسوف نتعاون معا ً الستقطاب فرص النمو الجديدة" .
"تعد شركة مسقط المالية مزودا ً شامالً للخدمات األستثمارية في أسواق رأس المال .وسوف توفر أنشطتها المتعددة المرخصة،
والتي تشمل إدارة األصول والخدمات المصرفية االستثمارية وأعمال الوساطة ،منصة مثالية لسيكو تتيح لها االستفادة من فرص
السوق وتقديم خدماتها التي أثبتت جدارتها بسجل حافل من النجاحات المتواصلة لقاعدة أوسع من العمالء  "،كما ذكرت السيدة
نجالء الشيراوي ،الرئيس التنفيذي لسيكو" .سيتم تغيير العالمة التجارية لشركة مسقط المالية الى "سيكو المالية" بعد الحصول على
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الموافقات الالزمة ،وهو ما سيمنح سيكو ميزة تنافسية قوية كمساهم هام في السوق اإلقليمية وتتطلع سيكو إلى تعزيز خدمات الشركة
في المملكة العربية السعودية واالعتماد على فريق عملها المتخصص الذي يملك سجال راسخا ً من الخبرة واألعمال الناجحة .كما
نسعى إلى اقتناص الفرص الجديدة مع شركائنا بنك مسقط سواء في سلطنة عُمان أو في المنطقة بأكملها".
"كما أود أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى جميع الجهات التنظيمية في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان على
دعمهم الكريم وموافقتهم على الصفقة ،والشكر موصول إلى جميع المستشارين الذين تعاونوا معنا إلكمال هذه الصفقة بنجاح
وباألخص مكتب المستشارون القانونيون عبدالعزيز العجالن وشركاه بالتعاون مع بيكر آند مكنزي الذين قدموا الخدمات االستشارية
الالزمة لسيكو ،فيما يتعلق باالمور القانونية للصفقة".
يعد بنك مسقط مؤسسة مالية رائدة في سلطنة عمان ،ويعمل بموجب ترخيص مصرفي صادر عن البنك المركزي العماني .وتعتبر
شركته التابعة  -مسقط المالية -شركة متكاملة لتوفير خدمات رأس المال تأسست عام  ،2009وتعمل في المملكة العربية السعودية
بموجب ترخيص من هيئة السوق المالية.
انتهى-نبذة عن سيكو
تمثل سيكو أحد أبرز البنوك اإلقليمية الرائدة المتخصصة في إدارة األصول والوساطة وصناعة السوق والخدمات المصرفية االستثمارية،
وتصل قيمة األصول تحت اإلدارة لديها إلى أكثر من  2.3مليار دوالر أمريكي .وتعمل سيكو اليوم بموجب ترخيص من مصرف البحرين
المركزي كبنك جملة تقليدي ،كما تُشرف على ثالث شركات تابعة ومملوكة لها بالكامل :سيكو للوساطة المالية ،وهي دار وساطة مالية مقرها
أبوظبي ،وسيكو لخدمات الصناديق االستثمارية ،وسيكو السعودية المالية المزودة لخدمات إدارة األصول والواقع مقرها في المملكة العربية
مقرا لها ،وهي آخذة في التوسع على الصعيدين اإلقليمي والدولي ،كما تتمتع بسجل حافل باإلنجازات
السعودية .وتتخذ سيكو من مملكة البحرين ً
باعتبارها بنكا ً إقليميا ً موثوقا ً 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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