List do Akcjonariuszy

Szanowni Państwo,
Rok 2012 był niezwykle ważny dla naszej firmy – był to rok,
w którym obchodziliśmy 200. rocznicę naszego istnienia,
jubileusz, którym może się poszczycić niewiele instytucji.
Obchody odbywały się na wszystkich kontynentach i praktycznie
w każdym kraju, a ich zwieńczeniem był Światowy Dzień Citi dla
Społeczności, świętowany 16 czerwca, w dniu upamiętniającym
założenie naszej firmy. Dwieście lat później, ponad 110 000
naszych pracowników w 93 krajach uroczyście obchodziło
tę rocznicę, aktywnie udzielając się na rzecz lokalnych
społeczności, dla których działamy.
Pracuję w Citi - wliczając spółki, które weszły w skład Citi - od
początku swojej kariery zawodowej, tj. prawie 30 lat, i byłem
niezwykle dumny, że tego dnia mogłem być częścią naszej
historii. Był to wzruszający moment, przypominający o talencie
i zaangażowaniu pracowników, którymi mam zaszczyt kierować.
Cieszę się, że mogę podsumować rok 2012, a co ważniejsze,
że będę mógł pokrótce przedstawić Państwu plan na rok 2013
i kolejne lata.
Jubileusz był wspaniałym wydarzeniem — jednak ostatni rok
przyniósł również pewne rozczarowania. Byliśmy zmuszeni do
utworzenia kilku znaczących rezerw, które miały negatywny wpływ
na nasze wyniki finansowe. Niektóre z nich utworzyliśmy po to, aby
zamknąć sprawy z przeszłości. Wierzymy, że repozycjonowanie,
ogłoszone w grudniu zeszłego roku, będzie korzystne w dłuższej
perspektywie, biorąc pod uwagę fakt, że teraz koncentrujemy się
bardziej na naszej działalności i zwiększeniu jej efektywności.
Odnotowujemy coraz lepsze wyniki z działalności operacyjnej, ale
oczywiste jest również to — na co wskazują dane za IV kwartał
2012 r. — że mamy jeszcze wiele do zrobienia.
Kiedy w październiku stanąłem na czele Citi, wyznaczyłem
sobie trzy główne cele do zrealizowania przed rozpoczęciem
bieżącego roku: dokonać przeglądu biznesowego i przygotować
budżet na rok 2013, skompletować kadrę zarządzającą oraz
sfinalizować i przedstawić władzom nadzorczym plan kapitałowy
naszej firmy. W ciągu tych miesięcy dużo czasu poświęciłem
również na spotkania z naszymi interesariuszami: klientami,
inwestorami, przedstawicielami władz nadzorczych i — oczywiście
— z pracownikami. Rozmowy te w znakomitej większości były
budujące, kiedy rozmawialiśmy o naszej działalności oraz o
kierunku, w jakim zmierza ta mogąca się poszczycić długą i bogatą
historią firma.
Teraz, kiedy te ważne zadania zostały zrealizowane, możemy
rozwijać Citi w oparciu o jej wspaniałe dziedzictwo i tradycje.
Pozwólcie Państwo, że wyjaśnię, gdzie moim zdaniem
znajdujemy się dzisiaj. Powiem pokrótce, w jakim kierunku
chcemy pójść i przedstawię plan, w jaki sposób zamierzamy
osiągnąć te cele.
Pod wieloma względami pozycja naszej firmy jest bardzo
silna. Nasza strategia jest doskonale dopasowana do trzech
dominujących, długoterminowych trendów: globalizacji, urbanizacji
i digitalizacji.
Rozwój przestał być zjawiskiem spotykanym przede wszystkim
w krajach rozwiniętych — dziś jest on typowy głównie dla rynków
wschodzących. Dla przykładu w latach 2008–2012 tylko jeden
kraj odpowiadał aż za 45% wzrostu gospodarki światowej:
Chiny. Jeśli chodzi o prowadzenie działalności na tych szybko
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rozwijających się rynkach, znacznie wyprzedzamy naszą
konkurencję, ponieważ żaden inny bank nie może się z nami
równać pod względem doświadczenia oraz fizycznej obecności na
tych rynkach. Jesteśmy więc w stanie w pełni wykorzystać główne
możliwości rozwoju, podczas gdy nasi konkurenci zmuszeni są
wycofać się z gry. Dysponujemy nie tylko najbardziej rozbudowaną

Przychody Citicorp za rok 2012
Przychody w 2012 r.: 71 mld USD
W podziale na regiony

EMEA
16%

NA
42%

W podziale na linie biznesowe

GCB
57%

LATAM
21%
ASIA
21%

NA — Ameryka Północna

CTS
15%

S&B
28%

GCB — Globalna Bankowość Detaliczna

EMEA — Europa, Bliski Wschód i Afryka S&B — Papiery wartościowe i operacje bankowe
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CTS — Obsługa Transakcji Citi

Wyniki w regionach z wyłączeniem bankowości korporacyjnej/innej

globalną siecią oddziałów ze wszystkich banków, ale mamy za
sobą również dziesiątki lat doświadczenia na wielu kluczowych
światowych rynkach.
Coraz więcej ludzi przenosi się do miast i z roku na rok procent
PKB wytwarzanego w ośrodkach miejskich rośnie. Obecnie 80%
światowego PKB wytwarzane jest w aglomeracjach miejskich.
Powiązanie z miastami widoczne jest nie tylko w nazwie naszego
banku — miasta mamy również „we krwi”. Zidentyfikowaliśmy
ponad 150 miast — łącznie odpowiadających za 32% światowego
PKB — które pasują do naszego modelu prowadzenia działalności
i naszym zdaniem reprezentują te rynki, na których możemy
spodziewać się wielu interesujących możliwości rozwoju w
nadchodzących latach. Już w tej chwili jesteśmy obecni w ponad
80% tych miast, a planujemy być we wszystkich. Często mówimy
o obecności naszej firmy w ponad 100 krajach — co stanowi
podstawę naszego sukcesu — ale w przyszłości będziemy częściej
mówić o obecności w miastach.
I wreszcie digitalizacja — to nie tylko kwestia stron
internetowych i aplikacji oraz innych elementów widocznych
dla naszych Klientów — chociaż to wszystko jest bardzo
ważne. Digitalizacja będzie nadal rewolucjonizować branżę,
od pracowników mających bezpośredni kontakt z klientem do
pracowników z tzw. back office, i zmieni sposób w jaki nasi
klienci — zarówno indywidualni jak i duże firmy i instytucje —
kontaktują się z nami i korzystają z naszej oferty. Zrobiliśmy już
wiele w dziedzinie tzw. „smart bankingu” po stronie bankowości
detalicznej — jesteśmy postrzegani jako lider branży. Obecnie
pracujemy nad stworzeniem lepszych platform dla naszych
klientów instytucjonalnych. Jest jeszcze wiele do zrobienia w tym
obszarze, ale mamy powody, by być dumni z dotychczasowych
osiągnięć.
Oprócz faktu, że Citi jest obecne w wielu krajach na całym

świecie, oferujemy produkty oraz usługi światowej klasy
i zatrudniamy najbardziej utalentowanych pracowników.
Zrestrukturyzowaliśmy większość naszej firmy. W sektorze,
który kontynuuje proces delewarowania, rozpoczęliśmy ten
proces ponad cztery lata temu i wyprzedzamy wielu naszych
konkurentów.
Mimo to, nasza firma — i nasza branża — wciąż musi
stawiać czoła wielu wyzwaniom w związku z niekorzystnymi
uwarunkowaniami gospodarczymi, politycznymi i regulacyjnymi.
Należy spodziewać się, że rozwój nie będzie równy. Są powody do
optymizmu, jeśli chodzi o ożywienie gospodarcze w USA i o rynki
wschodzące, które powinny przynajmniej częściowo odzyskać siłę
sprzed kryzysu. Jednak perspektywy dla Europy pozostają wciąż
niejasne.
Jeśli chodzi o sytuację polityczną, mamy za sobą rok wyborów
i przemian na całym świecie. Naciski opinii publicznej —
intensywne w czasie kryzysu — są nadal odczuwalne, co
dowodzi, że nasza branża ma jeszcze wiele do zrobienia, aby
odzyskać zaufanie.
Ogromne są również wyzwania związane z wymaganiami
regulatora. Nasz bank jest dobrze skapitalizowany, nawet
według bardzo surowych kryteriów Bazylei III. Jednak nie
chodzi tu tylko o kwestię kapitalizacji firmy — liczba przepisów
i wymagań, jakie musimy spełnić, jest ogromna. Jedno jest
pewne: władze nadzorcze nie pozwolą nam — ani żadnemu
innemu dużemu bankowi — rosnąć w sposób nieorganiczny.
Taki obrót sprawy może jednak okazać się dla nas korzystny. Nie
musimy się nadmiernie martwić o fuzje i przejęcia wśród naszych
konkurentów starających się w ten sposób dorównać nam pod
względem światowego zasięgu. Musimy natomiast skupić się
przede wszystkim na tym, aby jak najlepiej wykorzystać nasze
zróżnicowanie biznesowe.
Te i inne zmiany wymagają nowego spojrzenia na wszystkie
relacje firmy: z naszymi klientami, regulatorami, pracownikami i ze
społecznościami, którym służymy, a przede wszystkim z Państwem
— naszymi inwestorami.
Dodatkowo nie całkiem jeszcze uporaliśmy się z dwoma
problemami z przeszłości. Ich rozwiązanie będzie wymagało
jeszcze trochę czasu.
Citi Holdings stanowi wciąż duże obciążenie dla naszego
zysku netto i blokuje znaczne ilości kapitału. W tym
obszarze dokonaliśmy znacznych postępów. W 2012 roku
zredukowaliśmy aktywa Holdings o kolejne 31%. Na koniec IV
kwartału stanowiły one jedynie 8% naszego bilansu, podczas
gdy w szczytowym okresie było to 40%. Wciąż jednak stanowią
one 23% naszych aktywów ważonych ryzykiem zgodnie
z kryteriami Bazylei III. Szybkie, rozsądne ekonomicznie
rozwiązanie dla tej części portfela, która nam pozostała, po
prostu nie istnieje. Szczegółowo przeanalizowałem tę kwestię.
Niszczenie kapitału po to tylko, aby szybko się go pozbyć, nie
ma żadnego sensu. Będziemy nadal zarządzać tymi aktywami
i związanymi z nimi kosztami w jak najbardziej ekonomicznie
uzasadniony sposób, jednocześnie korzystając ze wszystkich
racjonalnych możliwości, aby przyspieszyć ich redukcję.
Nasze aktywa z tytułu odroczonego podatku (DTA) również
blokują istotne sumy kapitału, który nie generuje żadnych
zysków — i aby usunąć je z naszych ksiąg musimy generować

Michael L. Corbat
Chief Executive Officer

przychody, szczególnie w USA. W 2012 roku aktywa DTA poszły
w niekorzystnym kierunku — wzrosły prawie o 4 miliardy USD.
Próba odwrócenia tego trendu będzie w centrum mojej uwagi,
jako jeden z głównych punktów, ale wykorzystanie znacznej
części naszych aktywów DTA potrwa zapewne dłużej niż
rozwiązanie kwestii Citi Holdings.
W praktyce oznacza to, że mniej więcej jedna trzecia naszego
kapitału nie jest dla nas dostępna i nie możemy jej wykorzystać
do generowania zysków, jakich Państwo oczekują i na które
zasługują. Dlatego też nie wystarczy, że będziemy po prostu
dobrze wykorzystywać tę część kapitału, która nam pozostała —
musimy być bardzo dobrzy, a nawet lepsi niż nasza konkurencja.
Nie mamy żadnego marginesu błędu. Kadra zarządzająca
doskonale wie, jaka jest stawka.
Często słyszę pytanie, kiedy mógłbym uznać, że sprawdziłem się
jako CEO. Jakiej przyszłości chcę dla naszej firmy?
Po pierwsze chcę, aby Citi generowało stałe, solidne dochody.
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całkowicie swojej wiarygodności u interesariuszy. W ostatecznym
rozrachunku nasze wyniki będą mówić same za siebie. Moim
celem jest to, aby Citi było postrzegane na całym świecie, ale
przede wszystkim przez naszych interesariuszy, jako silna i stabilna
instytucja.

Aktywa Citi Holdings (w mld USD)
$7971

Jak do tego dojdziemy? Można to powiedzieć krótko: poprzez
konsekwentną realizację strategii.
$458
$313
$225
$156
1Q’08

4Q’09

4Q’10

4Q’11

4Q’12

Nie jest parametrem finansowym wg standardów GAAP
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Osiągniemy to przez rozwijanie relacji z klientami i organiczne
zwiększanie przychodów w kluczowych obszarach działalności.
Nasza przyszłość zależy od systematycznego generowania
solidnych dochodów z kluczowych obszarów działalności. Przede
wszystkim chcę, abyśmy generowali zwroty z uwzględnieniem
ryzyka powyżej kosztu kapitału.
Po drugie zależy mi, aby Citi znane było z podejmowania dobrze
przemyślanych decyzji w każdym aspekcie dotyczącym naszej
działalności. Konieczne jest, aby Citi koncentrowało się we
właściwy sposób na efektywności i inteligentnie podchodziło do
ryzyka — zarówno jeśli chodzi o wyniki finansowe, jak i reputację
— jak również do inwestycji i rozwoju. Będziemy rozwijać kulturę
odpowiedzialności i oceniać naszych pracowników na podstawie
podejmowanych przez nich decyzji i osiąganych wyników pracy.
Po trzecie nie mogę mówić o zadowoleniu, dopóki Citi nie odbuduje

Jak powiedziałem obejmując stanowisko CEO Citi, zasadnicza
strategia firmy nie zmienia się, natomiast zwiększy się znacznie
intensywność, z jaką będziemy koncentrować się na realizacji
i efektywności operacyjnej. Usprawniliśmy naszą strukturę
zarządzania poprzez delegowanie uprawnień na odpowiednie
poziomy.
W ciągu całej mojej kariery zawodowej wyznawałem zasadę:
„powiedz mi, jak wysoko mierzysz, a powiem Ci, kim jesteś”.
Wyznaczyłem cele koncentrujące się na wyraźnie wymiernych
elementach takich jak: zwrot z aktywów, zwrot z kapitału własnego
i efektywność operacyjna — i będę z nich rozliczać całą kadrę
zarządzającą. Ogłosiłem te cele publicznie, aby mogli Państwo
śledzić nasze postępy i rozliczać nas — w tym mnie — z naszych
osiągnięć.
Mój zespół i ja będziemy nadal poszukiwać sposobów
dopracowania i optymalnej realizacji naszej strategii oraz
poprawy efektywności operacyjnej. Jako firma musimy wykazać
się dyscypliną w zakresie kosztów i być, pozwólcie, że użyję
swojego ulubionego wyrażenia: „maniakami w zakresie
alokacji naszych środków”. Sukces zależy od inwestowania
naszych środków we właściwe miejsca, we właściwe biznesy,
we właściwym momencie. Nie możemy być „wszystkim dla
wszystkich”. Nasz model działalności jest prosty i jednoznaczny:
zapewnić najlepsze kluczowe produkty i usługi bankowości
klientom indywidualnym i instytucjom poprzez wykorzystanie
naszej obecności globalnej, która obejmuje najszybciej rosnące
rynki i miasta świata.

Od ambicji do osiągnięć: Citi sponsoruje
drużyny reprezentujące USA na
Olimpiadzie i Paraolimpiadzie w 2012 r.
Ostatniego lata, podczas Olimpiady i Paraolimpiady w Londynie
sportowcy z całego świata zachwycili nas wszystkich, pokazując,
co można osiągnąć, gdy realizuje się marzenia. Jednak żaden
sportowiec nie staje na podium samotnie — za nim stoi cały zespół
wspierających ich ludzi. Dla uczczenia 200. rocznicy założenia
Citi z dumą byliśmy oficjalnym sponsorem bankowym Komitetu
Olimpijskiego USA (USOC) oraz drużyn reprezentujących USA na
Olimpiadzie i Paraolimpiadzie w 2012 r.

Team Citi, od lewej, tylny rząd: Dominique Dawes, Gwen Jorgensen,
Cullen Jones, Sanya Richards-Ross, Christie Rampone, Bob Bryan,
Meb Keflezighi, Mike Bryan, Danell Leyva, Kari Miller i Rowdy Gaines;
pierwszy rząd: Carlos Leon i Amanda McGrory.
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Na rzecz naszej pierwszej sponsorowanej drużyny USA Citi
przekazało dotację w wysokości 500 000 dolarów amerykańskich
do USOC, aby uruchomić program Every Step of the WaySM.
Dzięki swojej aktywności na Facebooku i Twitterze kibice i Klienci
Citi pomogli zdecydować o podziale tej dotacji, reprezentowanej

CEO Citi postrzegam jako rolę rzecznika i obrońcy Państwa
interesów. Będę zawsze dążył do tego, aby robić to, co jest
słuszne dla naszej firmy i dla Państwa.

Citigroup — Podstawowe wskaźniki kapitałowe
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Wiem, że Citi czeka wspaniała przyszłość. Jestem dumny,
stojąc na czele firmy, w której nauczyłem się tak wiele i w której
rozwinęła się moja kariera. Objęcie tego stanowiska jest dla mnie
największym w życiu zaszczytem — i odpowiedzialnością. Zrobię
wszystko, co w mojej mocy, aby nie zawieść zaufania, którym mnie
Państwo obdarzyli.

Z poważaniem,

Kapitał Common Tier 1 (Bazylea III) (1)
1

Szacunkowy wskaźnik kapitału Common Tier 1 wg Bazylei III nie jest parametrem
finansowym wg GAAP.
W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat szacunkowego kapitału Common
Tier 1 wg Bazylei III i wskaźnika kapitału Common Tier 1 oraz sposobu obliczania
tych parametrów, patrz Raport Roczny Citi za rok 2012, Część: „Zasoby kapitałowe i
płynność – zasoby kapitałowe”, formularz 10-K.

Sincerely,
Michael L. Corbat
Chief Executive Officer, Citigroup Inc.

Posiadamy niezwykłą umiejętność zarówno prowadzenia naszych
klientów, jak również podążania za nimi i za ich potrzebami. Dla
nas przyszłość sprowadza się do śledzenia dokąd zmierzają nasi
klienci i inwestowania w taki sposób, byśmy byli gotowi na ich
przybycie, kiedy dotrą do celu i będą nas potrzebować.
Tworzenie dziś od podstaw tego, co już posiadamy, byłoby
zapewne niemożliwe. W obecnych czasach pod wieloma
względami nasz model działalności staje się coraz rzadszy. Bogata
spuścizna, jaką pozostawili nam poprzednicy, daje nam wyjątkową
szansę — i zamierzam ją w pełni wykorzystać.
Doceniam wsparcie i wskazówki naszej Rady, jakie otrzymałem
obejmując nowe stanowisko. I jestem wdzięczny za zaufanie
wszystkim, którzy są właścicielami naszej firmy. Swoje stanowisko

przez 50 milionów punktów ThankYou® na programy sportowe
Olimpiady i Paraolimpiady, co zainspirowało13 zawodników
kwalifikujących się na Olimpiadę i Paraolimpiadę, kandydatów
i sportowców z poprzednich olimpiad, którzy utworzyli Team
Citi. Od ratowania życia dzięki lekcjom pływania do zapewniania
sprzętu dla paraolimpijczyków w przyszłości Program Every
Step of the WaySM będzie miał trwały wpływ na kandydatów na
następne olimpiady w wielu społecznościach w całym kraju.
Kampania objęła reklamy w telewizji, gazetach i mediach
cyfrowych, imprezy, promocje i działania detaliczne.Rozmaite
reklamy z udziałem sportowców z Team Citi zachęcały widzów do
przyłączenia się do Programu Every Step of the WaySM w citi.com/
everystep i podkreślały zalety wielu najbardziej konkurencyjnych
i innowacyjnych produktów bankowych Citi, takich jak mobilne
deponowanie czeków Citibank® Popmoney® i aplikację dzielenia
się punktami ThankYou®.

przeniosło ducha Olimpiady i Paraolimpiady do wielu miejsc
w całym naszym kraju dzięki akcji „Wciągamy na maszt
flagę USA” z udziałem Citi Team USA. Klienci, pracownicy,
miejscowi uczniowie i studenci oraz partnerzy ze społeczności
Citi mieli możliwość poznania sportowców z drużyny
olimpijskiej i paraolimpijskiej USA, wysłuchania inspirujących
historii i okazania wsparcia dla drużyny USA.
Gratulujemy zespołom Team USA i Team Citi, których
członkowie wygrali łącznie sześć
złotych, trzy srebrne i dwa brązowe
medale na Igrzyskach Olimpijskich
i Paraolimpijskich w Londynie
w 2012 r.

Przed Olimpiadą i Paraolimpiadą w Londynie 2012 r. Citi
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