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Citi Latin America eleito Banco de Investimento do Ano pela LatinFinance 

Banco é reconhecido por sua atuação nas maiores negociações da região 
 

Miami, FL - O Citi Latin America foi eleito o Banco de Investimento do Ano pela revista LatinFinance 
em seus prêmios anuais Deals of the Year. Os prêmios Deals of the Year 2020 reconheceram 
transações de destaque na América Latina, bem como as pessoas e instituições que as realizaram. 
 
"O Citi ganhou o prêmio de Banco de Investimento do Ano 2020, tendo desempenhado um papel de 
destaque em cerca de um terço dos vencedores da categoria este ano. Seu envolvimento abrangeu 
toda a gama de transações soberanas e corporativas, tanto de dívida quanto de capital," escreveu a 
LatinFinance. 
 
"Enquanto os mercados primários da América Latina foram desafiados pelo impacto socioeconômico 
e de mercado do surto da nova pandemia de coronavírus, o Citi trabalhou arduamente para ser o 
melhor parceiro para emissores que buscavam navegar em mercados voláteis, executar transações 
complexas, apoiando emissores soberanos, corporativos e financeiros em toda a região em suas 
transações de financiamento de mercados de capitais", disse Alberto Pandolfi, chefe do Banco de 
Investimento do Citi Latin America.  
 
Além de ser nomeado o Banco de Investimento do Ano, o Citi recebeu reconhecimento por seu papel 
em sete transações importantes na região, incluindo Título Soberano, Gestão de Passivos Soberanos, 
Gestão de Passivos Corporativos, Moeda Local, Fusões e Aquisições Domésticas, Financiamento 
Estruturado, e Oferta Pública Inicial. Mais importante, o Citi também contribuiu com o sucesso de seu 
cliente ao liderar várias transações para o Emissor Soberano do Ano bem como o Emissor Corporativo 
do ano. 
 
"Estamos honrados com o reconhecimento, especialmente à luz da volatilidade dos mercados neste 
ano", disse Chris Gilfond, Chefe de Mercados de Capitais do Citi Latin America. "No ano passado, o 
Citi liderou as transações que reabriram sequencialmente os mercados pós-COVID-19 para 
soberanos internacionais, moeda local, grau de investimento e títulos corporativos de alto rendimento, 
enquanto ajuda outros clientes a navegar nas deslocações extraordinárias causadas pela pandemia 
através de inovações na gestão de responsabilidades soberanas e corporativas.” 
 
O período de elegibilidade para os prêmios deste ano, que foi de 1º de outubro de 2019 a 30 de 
setembro de 2020, englobou o início e o aprofundamento da pandemia e o ajuste do mercado . Ao 
fazer a seleção, a equipe editorial da LatinFinance considerou as opiniões dos analistas, os dados 
disponíveis publicamente e as informações enviadas por meio de processo de indicações. 
 
O Citi tem presença física na América Latina, abrangendo 22 países e mercados de capitais 
especializados e equipes de banco de investimento com base no Bogotá, Cidade do México, Nova 
York e São Paulo, atendendo clientes em toda a região. 



 

Para mais informações sobre o LatinFinance Deals of the Year, visite  
https://www.latinfinance.com/awards/deals-of-the-year-awards/2020  
 
 
Lista de prêmios 
 
A seguir, a lista de prêmios ganhos mencionados neste press release: 
 
 Banco de Investimento do Ano: Citi 

 Emissor Soberano: Estados Unidos Mexicanos 

 Emissor Corporativo: Cemex  

 Título Soberano: República do Peru US$ 3 bilhões em tranche dupla 

 Gestão de Passivos Soberanos - República do Equador reestruturação de títulos de US$ 17,4 
bilhões  

 Moeda Local: República da Colômbia COP4,8 trilhões de TES de 30 anos 

 Gestão de Responsabilidade Corporativa: Aeropuertos Argentina 2000 

 Financiamento Estruturado: Transação de redução da tarifa de energia brasileira - empréstimo 
de US$ 2,935 bilhões 

 Oferta Pública Inicial: XP Inc. IPO em dezembro de 2019 

 M&A Domésticas: Venda da Clinipam para a NotreDame Intermédica  

 
### 

 
 
Sobre o Citi  
O Citi, banco global líder, tem aproximadamente 200 milhões de contas de clientes e realiza negócios em 
mais de 160 países e jurisdições. O Citi oferece a clientes, empresas, governos e instituições uma ampla 
gama de produtos e serviços financeiros, incluindo serviços bancários e crédito no varejo, serviços bancários 
para empresas e investidores, corretagem de valores mobiliários, serviços de transação e gestão de fortunas.  
 
Mais informações disponíveis em www.citigroup.com | Twitter: @Citi | YouTube: www.youtube.com/citi | Blog: 
http://blog.citigroup.com | Facebook: www.facebook.com/citi | LinkedIn: www.linkedin.com/company/citi  
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