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Shaikh Abdulla bin Khalifa Al Khalifa 

Chairman of the Board 

 

SICO Concludes Annual and Extraordinary General Meetings Remotely; 

Approves 8% Dividends 

 

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 concluded on 23 March 2022 its Annual General 

(AGM) and Extraordinary Meetings(EGM)  where 94.48% of the shareholders approved the items in the 

AGM and EGM agendas including the Board of Directors’ proposed distribution of the dividend of 8% of the 

share capital, (5% cash dividends and 3% stock dividend), aggregating to BD 3.4 million( USD 9.1 million) 

after completion of the necessary Extra-ordinary General Assembly and regulatory formalities. 

The  shareholders also approved the transfer of BD 652 thousand to the statutory reserve, BD 65 thousand 

to charitable donations (Corporate Social Responsibility), and the remaining sum of BD 2,247 thousand to 

the retained earnings account. The shareholders additionally agreed on absolving the members of the Board 

of Directors from legal liability arising from all of their actions for the financial year ended December 31, 

2021.  

The shareholders additionally reviewed the Board of Directors’ report on the bank’s activities along with the 

external auditor’s report on consolidated financial statements for the year ended 31 December 2021. The 

Chairman commended the bank’s 2021 performance, particularly SICO’s solid growth during the past year. 

For the full year 2021, SICO reported a consolidated net profit attributable to equity shareholders of BD 6.4 

million (USD 17.0 million), an increase of 116% from the BD 3.0 million (USD 7.8 million) recorded at year-

end 2020. Earnings per share increased by nearly 100% to 15.96 Bahraini fils during the year from 8.00 

Bahraini fils in 2020. SICO’s comprehensive income attributed to shareholders increased by 142% to BD 7.1 

million (USD 18.8 million) in 2021 compared to BD 2.9 million (USD 7.7 million) for 2020. 

SICO’s Chairman, Shaikh Abdulla Bin Khalifa Al Khalifa shared his gratitude to; the bank’s shareholders and 

clients for their continuous support ,  the Ministry of Industry, Commerce and Tourism, the Central Bank of 

Bahrain, and the Bahrain Bourse for the support and assistance they have offered the bank since its 
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establishment. He also extended his appreciation to all regulatory parties in the countries where SICO 

operates; and SICO’s employees for their hard work, dedication, and loyalty, which form the foundation of 

the bank’s achievements. 

During the Extraordinary General Meeting, the minutes from the previous EGM held on January 26, 2022 

were approved. The shareholders approved the increase in the issued and paid-up capital from BHD 

42,848,774.100 divided into 428,487,741 shares to BHD 44,134,237.300 divided into 441,342,373 shares by 

issuing 12,854,632 ordinary shares of nominal value BD 0.100 each, as bonus shares ratifying resolution of 

the Annual Ordinary General Assembly of the Bank. 

- ENDS_ 
 

About SICO  

SICO is a leading regional asset manager, broker, market maker and investment bank, with USD 4.5 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, a specialised regional custody house, SICO Fund Services Company (SFS). SICO also 

oversees a majority-owned subsidiary, SICO Capital, a Saudi-based investment banking 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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 الشيخ عبد هللا بن خليفة آل خليفة
 رئيس مجلس اإلدارة

 

 

 عبر التواصل المرئيالجمعية العامة العادية وغير العادية  ياجتماع تعقدسيكو 
 %8بنسبة  أرباح بتوزيع تقرالجمعية العامة 

 

االستثمارية  المصرفية والوساطة وصناعة السوق والخدمات األصول إدارة مجال في الرائد اإلقليمي ب )م(، البنك.م.ش سيكو أعلنت
الجمعية العامة العادية وغير العادية  يتقليدي(، اليوم عن عقد اجتماع جملة كبنك المركزي البحرين مصرف قبل )المرخصة من

التوصية بتوزيع  بما في ذلكجتماعين، األ المساهمين على البنود الواردة في محضريمن  % 94.48 وافق حيثمارس   23 يوم
)  مليون دينار بحريني 3.4 إجمالية تبلغ بقيمة(، منحة % أسهم3% أرباح نقدية و5% من رأس المال المساهم )8بنسبة  أرباح 

 .التنظيمية من قبل الجمعية العامة غير العادية و الجهات  وذلك بعد استيفاء الشروط والموافقات الالزمة، مليون دوالر أمريكي( 9.1
 
 

ومبلغ  القانوني، االحتياطي إلى بحريني دينار ألف 652مبلغ  تحويل المساهمون على وافق اجتماع الجمعية العامة العاديةوخالل 
 حساب إلى ألف دينار بحريني 2,247والبالغ المبلغ المتبقي  وترحيل المسؤولية االجتماعية(  (الف دينار بحريني للتبرعات 65

المستبقاة. ووافق المساهمون أيضاً على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس اإلدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة  األرباح
 .2021ديسمبر  31المالية المنتهية في 

 

 للسنة الموحدة المالية البيانات عن الخارجيين الحسابات مدققي وتقرير البنك أنشطة عن اإلدارة مجلس تقرير المساهمون راجع وقد
األعمال  ةوخاصة مرون ،2021 العام خالل البنك بأداء اإلدارةرئيس مجلس  . هذا وقد أشاد2021 ديسمبر 31 في المنتهية المالية

 العام الماضي. مواكبة التغيرات في وقدرة سيكو على تحقيق النمو و
 

 دينار مليون 6.4 عائدة على المساهمين بلغت للعام موحدة أرباح صافي سيكو حققت ،2021 للعام لسيكو المالية للنتائج ووفقًا
نهاية  في مليون دوالر أمريكي( 7.8بحريني) دينار مليون 3.0 من %116 بزيادة بنسبة مليون دوالر أمريكي(، 17.0بحريني)

فلس  8.00فلس بحريني خالل العام من  15.96% تقريبًا لتصل إلى 100ة ت ربحية السهم الواحد بنسب. كما ارتفع2020 العام
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مليون دينار بحريني  7.1إلى ليصل % 142. باإلضافة إلى ذلك، ارتفع الدخل الشامل العائد على المساهمين بنسبة 2020في 
 . 2020والر أمريكي( لعام مليون د 7.7مليون دينار بحريني ) 2.9مقارنة مع  2021مليون دوالر أمريكي( في عام 18.8)

 

 على والعمالء المستثمرين وإلىمتنانه اشكره و جزيلخليفة عن  آل خليفة بن عبدهللا الشيخ سيكو إدارة مجلس وقد أعرب رئيس
 تعاونهم على البحرين وبورصة المركزي البحرين ومصرف والسياحة والتجارة الصناعة لوزارةالمتواصل و  ودعمهم والئهم

 كافة وإلى سيكو، فيها تعمل التي الدول في التنظيمية الجهات لجميع وتقديره شكره عن أعرب تأسيسه. كما منذ للبنك ومساندتهم
 .انجازات من تحقق ما عماد وإخالصهم وتفانيهم عطاؤهم يمثل الذين البنك في العاملين

 

محضر االجتماع السابق للجمعية العامة غير العادية من ناحية أخرى، تم خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية المصادقة على 
  42,848,774.100على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع من  خالل االجتماع المساهمون ووافق .2022يناير  29المنعقد في 

سهم   441,342,373دينار بحريني مقسمة إلى   44,134,237.300سهم إلى  428,487,741دينار بحريني مقسمة إلى 
ً فلس للسهم، وذلك تماشي 100سهماً عادياً بقيمة أسمية  12,854,632عن طريق إصدار  العادية السنوية مع قرار الجمعية العامة  ا

                                              للبنك بتوزيع أسهم المنحة.
 

 –انتهى -
 

 نبذة عن سيكو
 

 

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

مليار دوالر أمريكي. وتعمل سيكو اليوم بموجب ترخيص من مصرف   4.5 اإلدارة لديها إلى مة األصول تحتاالستثمارية، وتصل قي

لها بالكامل: سيكو للوساطة المالية، وهي دار  شركتين تابعتين و مملوكتينالبحرين المركزي كبنك جملة تقليدي، كما تُشرف على 

 كابيتالسيكو باإلضافة إلى امتالك سيكو على حصة األغلبية في ة، وساطة مالية مقرها أبوظبي، وسيكو لخدمات الصناديق االستثماري

خدمات المصرفية االستثمارية والواقع مقرها في المملكة العربية السعودية. وتتخذ سيكو من مملكة البحرين مقًرا لها، وهي لالمزودة ل

ً ازات باعتبارها بنكآخذة في التوسع على الصعيدين اإلقليمي والدولي، كما تتمتع بسجل حافل باإلنج إقليمياً موثوقاً به يقدم مجموعة  ا

متكاملة من الحلول المالية، بما في ذلك إدارة األصول والوساطة والخدمات المصرفية االستثمارية وصناعة السوق، والتي يدعمها 

األسهم الرئيسية في المنطقة.  بالمائة من 90فريق بحوث قوي من 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 1995ومنذ تأسيسها في العام 

المؤسسات. وتمضي سيكو قدًما في مسيرتها نحو المزيد من النمو واالزدهار، والتي يقودها التزامها الراسخ بإطار حوكمة مؤسساتية 

ي، فضال عن سعيها الدائم إلى توطيد أواصر الثقة مع عمالئها. وستواصل سيكو االستثمار في تطوير إمكاناتها التقنية ورأس مالها قو

 موظف متميز. 100البشري الذي يتألف من نحو 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 لمزيد من المعلومات:

 
 ندين عويس

 سيكو، مدير العالقات العامة
 +(973) 1751 5017هاتف مباشر: 

 noweis@sicobank.comالبريد اإللكتروني: 
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