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Siaran Pers                      Untuk Disiarkan Segera  

 
 

Penggalangan Dana IPO Terus Dukung Perkembangan untuk Bisnis 

Investment Banking Citi Asia 

 

Jakarta, 25 Agustus 2021 – Setelah memimpin 27 IPO di wilayah Asia dari tahun ke tahun, Citi 
baru-baru ini menduduki peringkat atas di posisi bank internasional untuk Penawaran Umum 
Perdana (IPO) di Asia berkat perusahaan seperti Zomato di India dan XPeng di Hong Kong. 
                                                                                                                  
Hingga saat ini, Citi telah menggalang lebih dari US$30 miliar melalui IPO yang dilakukan oleh 

para klien di Asia. Hal ini menunjukkan kepercayaan berbagai  perusahaan terhadap Citi untuk 

memimpin IPO mereka. Hal ini tercermin dari berbagai IPO yang didukung dan dipimpin oleh Citi 

di  Korea, India, Indonesia, Filipina, dan Hong Kong pada tahun 2021. 

 

“Keunggulan kompetitif dari jaringan global dan jaringan perbankan lokal yang kami miliki di 

berbagai negara membuat kami mampu mendorong pertumbuhan yang signifikan di pasar modal 

ekuitas. Saat ini para klien institusional membutuhkan perspektif global dalam mengarungi dunia 

yang semakin kompleks dan rumit,” ungkap Jan Metzger, Citi Asia Pacific Head of Banking, 

Capital Markets and Advisory, yang perusahaannya menjalankan bisnis di lebih dari 160 pasar 

dengan waralaba yang menjangkau 16 pasar di wilayah Asia. 

 

Citi, yang melaporkan pendapatan US$3,8 miliar di Asia untuk kuartal kedua yang dilaporkan 

pada 14 Juli, tidak menyebutkan angka perbankan investasi regional. 

 

Meskipun demikian, Citi telah mencatat rekor setengah tahun terkuatnya untuk ekuitas dan 

pendapatan investasi perbankan yang lebih luas di wilayah tersebut. 

 

Di Indonesia, Citi telah berhasil menggalang dana sebesar US$ 10 miliar di periode year-to-date 

tahun 2021 bagi para kliennya yang meliputi BUMN, serta institusi lokal maupun internasional. 

 

“Ditengah banyak tantangan di tahun ini, kami percaya bahwa momentum baik ini akan terus 

berlanjut. Seperti halnya di Citi, para klien kami, bagi di tingkat lokal maupun internasional, terus 

melihat adanya perbaikan di Indonesia dan Asia,” jelas Anthonius Sehonamin, Managing 

Director, Head of Banking, Capital Markets & Advisory - Citi Indonesia. 
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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. 

 

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.  
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