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SICO Announces Final Statistics on Highly-Successful
Oversubscribed APM Terminals Bahrain IPO offered shares
Statistics indicate that the BHD 11.880 million initial public offering attracted a broad investor base
and strong demand from reputed family offices, international and regional asset managers,
insurance companies and large corporations as well as a diverse retail base and corporates from
across the region.
Manama, Kingdom of Bahrain: 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”), unveiled impressive IPO statistics ahead of APM Terminals’ first day of trading on the
Bahrain Bourse.
The 5.4 X subscribed public offering received a total of 827 eligible applications. Institutional
applicants (those applying for more than 100,000 shares) represented 88% by value of
applications and 11% by number of applications while retail investors (those applying for up to
100,000 shares) represented 12% by value of applications and 89% by number of applications.
The average number of shares applied for per applicant was 979,000 for institutional investors and
15,910 for retail investors at an average value of BD 646,140 for institutional and BD 10,500 for
retail investors.
“We were very pleased to see these encouraging results because they indicate that the offering
was attractive to all types of investors. The IPO has once again put the spotlight on Bahrain as a
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vibrant investment destination that offers investors across the region with new opportunities to take
part in its growth story. We would like to extend our utmost appreciation to the Ministry of
Transportation and Telecommunication and to the Ports and Maritime Affairs for their continuous
support” said SICO CEO, Najla Al Shirawi.
“While the majority of IPO applicants (83%) came from Bahrain, we also saw applicants from 22
nationalities including India (9.3%), KSA (1.6%), Egypt (1.0%), the UK (0.7%), Kuwait (0.6%), and
Oman (0.6%) among others,” said Wissam Haddad, Head of Investment Banking and Real Estate
at SICO. “If we look at the applicants by nationality based on the value of the applications received
we find that KSA applicants actually represented 22% of the total value of the IPO which is quite
significant,” he added.
The diverse nature of the investor base is a testament to the ability of SICO’s Investment Banking
Team to market IPO’s outside their own borders. SICO acted as the mandated lead manager,
underwriter, market maker and participating broker for the IPO that is being hailed as the most
successful public offering in Bahrain in over a decade. With the allotment and refunds being
successfully completed, APM Terminals Bahrain will start trading on the Bahrain Bourse on
December 9th under the symbol APMTB and the Constituent General Meeting will be held on
December 13th at the Gulf Hotel Bahrain. SICO will provide price stabilization and market making
services for APM Terminals Bahrain from the start of trading.
-Ends-
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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 Dhabibased 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.

Media Contact:
Ms. Nadeen Oweis
Head of Corporate Communications, SICO
Direct Tel: (+973) 1751 5017
Email: noweis@sicobank.com
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نجالء الشيراوي
الرئيس التنفيذي

وسام حداد
مدير الخدمات المصرفية االستثمارية والعقارات

سيكو تعلن اإلحصائيات النهائية للطرح العام األولي لشركة إي بي إم تيرمينالز البحرين الذي تكلل بالنجاح وتجاوز االكتتاب
في األسهم المطروحة

أظهرت اإلحصائيات بأن الطرح األولي لإلكتتاب العام في شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين البالغة قيمتة 888111مليون دينار
بحريني قد اجتذب نخبة واسعة من المستثمرين وحقق طلب ًا قوي ًا من جانب الشركات العائلية ،ومدراء الصناديق األستثمارية
األقليمية و المحلية  ،وشركات التأمين والعديد من األفراد و الشركات المتنوعة من جميع أنحاء المنطقة.

المنامة ،مملكة البحرين :أعلنت سيكو ش.م.ب (م) ،البنك اإلقليمي الرائد في مجال إدارة األصول والوساطة والخدمات المصرفية
االستثمارية ( والمرخص من مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي) ،عن اإلحصائيات والنتائج للطرح األولي لإلكتتاب
العام في شركة إي بي إم تيرمينالز قبل بدء اليوم األول من التداول في بورصة البحرين.
بلغت تغطية إجمالي حجم اإلكتتاب  4.5ضعفاً ،وتلقى الطرح األولي لإلكتتاب العام إجمالي  728طلبا ً مؤهال .وقد بلغت نسبة
طلبات مستثمري المؤسسات (الجملة) (الذين يكتتبون في أكثر من  011ألف سهم)  %77من قيمة الطلبات ،و %00من عدد
الطلبات ،بينما بلغت نسبة طلبات مستثمري األفراد (التجزئة) (الذين يكتتبون حتى  011ألف سهم)  %02من قيمة الطلبات،
و %78من عدد الطلبات.
من ناحية أخرى ،بلغ متوسط عدد األسهم المطلوبة للمتقدم الواحد  979ألف سهم لمستثمري المؤسسات و  15,910لمستثمري
األفراد بمتوسط قيمة بلغت  141,646دينار بحريني للمؤسسات ،و 66,,66دينار بحريني لمستثمري األفراد.
وفي هذا الصدد علّقت السيدة نجالء الشيراوي ،الرئيس التنفيذي لسيكو قائلة" :إننا سعداء للغاية بهذه النتائج المشجعة ألنها تؤكد
مدى أهمية اإلكتتاب وقدرته على جذب جميع فئات المستثمرين .إن هذا الطرح العام األولي يسلط الضوء مرة أخرى على مملكة
البحرين كوجهة استثمارية جاذبة توفر للمستثمرين من جميع أنحاء المنطقة فرصا ً جديدة للمساهمة بدور فعال في مسيرة النمو
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التي تشهدها المملكة .و بهذة المناسبة نتقدم بالشكر الى وزارة المواصالت و األتصاالت و هيئة الموانيء و المالحة البحرية على
الدعم المستمر ".
ومن جانبه ،قال وسام حداد ،مدير الخدمات المصرفية االستثمارية والعقارات في سيكو" :بينما جاءت أغلبية المتقدمين للطرح
األولي العام من البحرين ( ،)%38إال إن اإلكتتاب شهد أيضا ً متقدمين من  22جنسية ،بما في ذلك من الهند (  ،)%9,8والمملكة
العربية السعودية ( ،)%6,1ومصر ( ،)% 6,6والمملكة المتحدة ( ،)%6,7والكويت ( ،)%6,1وعُمان ( ،)%6,1وغيرهم .وإذا
نظرنا إلى المتقدمين على حسب الجنسية وفق قيمة الطلبات المستلمة ،فإننا نجد أن المتقدمين من المملكة العربية السعودية يمثلون
 %22من إجمالي قيمة الطرح األولي العام ،وهو ما يعد مؤشراً هاما ً".
والشك أن الطبيعة المتنوعة لقاعدة المستثمرين تعد دليال واضحا ً على قدرة فريق الخدمات المصرفية االستثمارية في سيكو على
تسويق عمليات الطرح األولي العام خارج حدودهم .وتجدر اإلشارة إلى أن سيكو هي مدير تغطية اإلكتتاب وصانع السوق
والوسيط لإلكتتاب ،الذي يعتبر واحداً من أكثر عمليات اإلكتتاب نجاحا ً في البحرين على مدى عشر سنوات.هذا و قد تمت عملية
التخصيص ورد المبالغ الفائضة بنجاح وسوف تبدأ شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين التداول في بورصة البحرين في  9ديسمبر
تحت رمز  ،APMTBوسيتم عقد اجتماع الجمعية العامة التأسيسية للشركة في  68ديسمبر في فندق الخليج البحرين.
هذا وستوفر سيكو خدمات استقرار السعر وصناعة السوق لشركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بدءاً من تاريخ التداول.
-

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  ،0995دأبت 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.
لمزيد من المعلومات:
ندين عويس
مدير العالقات العامة
سيكو
هاتف مباشر)+959( 0550 5105 :
البريد اإللكترونيnoweis@sicobank.com :
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