
 

Siaran Pers Untuk disiarkan segera 

 

Citi Dinobatkan sebagai “Best Global Bank” oleh Euromoney 
Citi juga memenangkan “Best Global Emerging Markets Investment Bank”, dan 11 

penghargaan lainnya 
 

London, 13 Juli 2015 – Citi terpilih sebagai “Best Global Bank” tahun 2015 oleh Euromoney, 

majalah pasar keuangan global terdepan, pada acara makan malam tahunan Awards for 

Excellence di London.   

 

Penghargaan tertinggi pada malam tersebut merupakan salah satu dari 13 penghargaan yang 

dimenangkan oleh Citi, termasuk kategori Best Global Emerging Market Investment Bank. 

 

Euromoney berpendapat, “Citi sebagai institusi perbankan telah menjalankan banyak 

perubahan untuk menjadi lebih sederhana dan lebih fokus. Akan tetapi, kehadirannya tetap 

dirasakan secara global, baik dari sisi nasabah individual maupun nasabah korporasi, dimana 

banyak kompetitor masih berjuang untuk bisa mereplikasi apa yang dilakukan oleh Citi. 

Manajemen Citi telah mengambil langkah-langkah penting untuk memastikan bahwa pola 

perbankan universal global bekerja dengan efektif. Keyakinan kami adalah klien Citi, dan para 

pemegang saham, akan semakin melihat keuntungan dari keunikan waralaba global yang 

dimiliki Citi." 

 

Citi juga meraih beberapa penghargaan regional, termasuk Best Investment Bank di Afrika, 

Best Investment Bank di Eropa Tengah dan Eropa Timur dan Best Investment Bank di Amerika 

Latin.  

 

“Secara keseluruhan, Citi kini menjadi bank yang lebih sederhana, fokus, aman dan kuat,” ujar 

Citi CEO Michael Corbat. “Saat pertama kali saya mengambil alih Citi sebagai CEO, saya 

memiliki dua tujuan, yaitu menjadikan Citi sebagai bank yang selalu mengambil keputusan 

yang cermat dan sebagai bank yang kuat dan stabil. Penghargaan ini membuktikan bahwa 

kami sudah berada di jalur yang tepat, dan dapat menunjukkan kinerja perusahaan di dalam 

kondisi prima." 

 

Penghargaan Euromoney Award for Excellence telah diakui sebagai salah satu penghargaan 

paling bergengsi dalam industri jasa keuangan.  

 

Daftar dibawah ini adalah penghargaan Euromoney yang diraih oleh Citi di seluruh wilayah 

kecuali di Asia, yang baru akan diumumkan pada acara makan malam di Hongkong minggu 

depan: 

 

 Best Global Bank 

 Best Global Emerging Market Investment Bank 

 Best Investment Bank di Afrika 

 Best Investment Bank di Eropa Timur bagian Tengah 

 Best Investment Bank di Amerika Latin 



 

 Best Investment Bank di Argentina 

 Best Investment Bank di Peru 

 Best Equity House di Afrika 

 Best DCM House di Turki 

 Best DCM House di Amerika Latin 

 Best Equity House di Amerika Serika 

 Best Transaction Banking House di Amerika Utara North America 

 Best M&A House di Timur Tengah 

 

### 

Citi 
Citi, perusahaan finansial terkemuka di dunia, memiliki sekitar 200 juta nasabah dan memiliki transaksi 
bisnis di lebih dari 160 negara dan wilayah yurisdiksi. Citi menawarkan beragam produk dan layanan 
finansial kepada konsumen, korporasi, pemerintahan dan institusi. Produk-produk tersebut, mencakup 
perbankan ritel dan kredit, perbankan korporasi dan investasi, perdagangan sekuritas, jasa transaksi, 
serta wealth management. 
Informasi lengkap dapat diperoleh di www.citigroup.com | Twitter: @Citi | 
YouTube:www.youtube.com/citi |Blog: http://new.citi.com |Facebook:www.facebook.com/citi | 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/citi 

 

  
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi: 
Jeffrey French, +44 (0) 20 7500 8304 atau jeffrey.french@citi.com 
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