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Siaran Pers                      Untuk Disiarkan Segera  

 
 

Citi dinobatkan Sebagai Best Bank for Financing in Asia oleh 

Euromoney 
 

Hong Kong, 30 Agustus 2021 – Citi dinobatkan sebagai Best Bank for Financing in Asia oleh 

Euromoney dalam penghargaan tahunan mereka belum lama ini. Penghargaan yang diberikan 

oleh tim editorial Euromoney ini mengakui keunggulan Citi di bidang pasar modal utang dan 

ekuitas, pinjaman (termasuk terstruktur dan secara leverage), pembiayaan Merger & Acquisition, 

serta manajemen risiko perdagangan untuk klien di semua sektor. Dalam 12 bulan terakhir, Citi 

telah mengumpulkan lebih dari US$100 miliar untuk klien regional dan saat ini menduduki 

peringkat bank IPO teratas di Asia, menurut data league table – dimana hampir sepertiganya 

merupakan dengan pembiayaan berkelanjutan. 

 

“Kami mencapai tingkat tertinggi dalam hal pencarian modal untuk klien kami – dengan lebih dari 

US$100 miliar yang terkumpul secara year to date tahun ini. Ini merupakan perpaduan antara 

penguatan neraca dan juga pembiayaan yang strategis untuk mendukung pertumbuhan,” kata 

Jan Metzger, Head of Banking, Capital Markets and Advisory Citi Asia Pasifik. 

 

Metzger juga turut membanggakan jaringan global dan regional Citi yang kuat sebagai faktor 

kunci dalam memenangkan penghargaan. 

 

“Saat ini terjadi transformasi besar-besaran di semua industri dan dengan kekuatan jaringan 

global kami dapat melayani klien yang membutuhkan perspektif global. Strategi berbasis jaringan 

Citi memungkinkan kami membantu klien tumbuh di negara mana pun mereka berbisnis, 

termasuk perusahaan multinasional yang berkembang secara global, khususnya di pasar negara 

berkembang, dan perusahaan pasar berkembang yang tumbuh di luar pasar dan wilayah asal 

mereka.” 

 

Jan juga optimis tentang membaikan kondisi masa depan. 
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“Tahun 2021 adalah tahun klien Asia benar-benar merangkul pasar modal. Teknologi telah 

mendominasi dan telah menyebar ke seluruh kawasan - Penerbitan ECM India berjalan pada 

tingkat gabungan tiga tahun terakhir, kita telah menyaksikan terjadinya IPO penting di India, 

Korea, Filipina, dan Indonesia, dan saya pikir kami baru saja memulai. Rencana pembiayaan 

kami ini adalah yang terpanjang dan terkuat yang pernah ada di seluruh wilayah.” 

 

 

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:  
 
 
Puni A. Anjungsari  
Country Head of Corporate Affairs 
Citi Indonesia (Citibank N.A., Indonesia) 
Email : puni.anjungsari@citi.com  
Phone: +62 818 877 016 

 

 

Tentang Citibank N.A., Indonesia (Citi Indonesia) 

 

Citibank N.A.,Indonesia (Citi Indonesia) adalah cabang yang dimiliki secara penuh oleh Citigroup, 

Inc – New York, Amerika Serikat. Di Indonesia, Citibank telah berdiri sejak tahun 1968 dan 

merupakan salah satu bank berjaringan internasional terbesar di negara ini. Citibank 

mengoperasikan 10 cabang di enam kota besar – Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, 

Medan, dan Denpasar. Di Indonesia, Citibank memiliki jaringan transaksi konsumen sekitar 

33.000 titik pembayaran dan jaringan distribusi korporasi sekitar 6.000 lokasi di 34 provinsi. 

Citibank N.A., Indonesia tersambung dalam jaringan ATM Bersama dengan lebih dari 70.000 

terminal ATM yang tersebar di berbagai lokasi di seluruh wilayah Indonesia. 

 

Di tahun 2021 Citi Indonesia mendapatkan penghargaan bergengsi sebagai Best International 

Bank in Indonesia dari Finance Asia dan juga Digital Bank of the Year pada ajang The Asset 

Triple A Digital Awards 2021. 

 

Informasi lebih lengkap dapat diperoleh di Website: www.citigroup.com | Twitter: @citi | 

Youtube:www.youtube.com/citi | Blog: http://blog.citigroup.com | Facebook: 

www.facebook.com/citiindonesia | LinkedIn: www.linkedin.com/company/citi. Untuk 

mendapatkan pengalaman perbankan digital, silahkan kunjungi www.citibank.co.id. 
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Citibank N.A., Indonesia adalah bank yang berlisensi, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa 

Keuangan Indonesia (OJK). 

 

Citibank N.A., Indonesia merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.  


