
 

 

Para divulgação imediata 
Citigroup Inc. (NYSE: C) 
14 de fevereiro de 2022 

 
 

Citi é reconhecido por sua liderança em transações de títulos na América Latina 
O banco é reconhecido por seu papel nos maiores deals da região à medida que o mercado 

muda para prioridades ESG 
 

Miami, FL – O Citi Latin America foi nomeado Operador de Títulos do Ano pela revista LatinFinance 
em sua premiação anual Deals of the Year. A premiação Deals of the Year 2021 reconheceu 
transações de destaque na América Latina entre outubro de 2020 e setembro de 2021, bem como as 
pessoas e instituições que as fizeram acontecer. 
 
"O Citi foi bookrunner em US$ 20,6 bilhões em deals de títulos, alcançando o topo das tabelas de 
classificação do mercado de capitais de dívida na América Latina, de acordo com a Dealogic. Mas 
também atuou em alguns dos deals de títulos mais importantes da região durante esse período, 
conquistando 12,8% de participação de mercado", escreveu a LatinFinance. 
 
"Estamos realmente honrados com este reconhecimento da LatinFinance, especialmente à medida 
que a região continua sua recuperação econômica", disse Chris Gilfond, Head of Latin America Capital 
Markets no Citi. "Este prêmio reconhece o papel do Citi no desenho e execução de soluções sob 
medida para nossos clientes em toda a América Latina, bem como nossa liderança em impulsionar a 
inovação no espaço de ESG, infraestrutura e reestruturação durante o ano. Continuamos nosso 
compromisso de apoiar nossos clientes na região e ajudá-los a enfrentar os desafios de um mercado 
em rápida evolução."  
 
Além de ser nomeado Operador de Títulos do Ano, o Citi recebeu reconhecimento por seus papéis 
de liderança em 9 transações para clientes em uma ampla gama de categorias: Financiamento 
Estruturado, Título de Instituições Financeiras, Título Quase-Soberano, M&A Internacional, 
Subnacional, Moeda Local, Título Soberano, Gestão de Passivos Soberanos e Título Corporativo de 
Alto Rendimento. Mais importante, o Citi contribuiu para o sucesso de seus clientes liderando várias 
transações para o Emissor Soberano do Ano e o Emissor Corporativo do Ano deste ano. 
 
À medida que as responsabilidades ambientais, sociais e de governança (ESG) se tornam uma 
prioridade global, o Citi teve um aumento de negócios ESG no mercado internacional de títulos, 
respondendo agora por 30% do volume total de emissões, um aumento de 20 pontos percentuais em 
relação a 2020. Em 2021, o Citi liderou o setor com maior alcance de mercado em ofertas ESG na 
América Latina, especialmente em Finanças Sustentáveis, tendo ajudado clientes a emitir produtos 
de títulos em 9 países diferentes da região, mais do que qualquer outro banco.  

 
O Citi tem presença física na América Latina em 20 países, com equipes especializadas em mercados 
de capitais e banco de investimento com sede em Bogotá, Cidade do México, Nova York e São Paulo, 
atendendo clientes em toda a região. 
 
Para mais informações sobre a premiação LatinFinance Deals of the Year, visite 
https://www.latinfinance.com/awards/deals-of-the-year-awards/2021  
 

https://www.latinfinance.com/awards/deals-of-the-year-awards/2020


 

Lista de prêmios 
 
Os prêmios da LatinFinance mencionados neste comunicado de imprensa são os seguintes: 
 

1. Operador de Títulos do Ano: Citi  

2. Financiamento Estruturado do Ano: Mecanismo de emissão de notas cobertas pela ECA de 
US$ 2 bilhões do Metrô do Panamá 

3. Deal de Instituições Financeiras do Ano:  Título de sustentabilidade Nível 2 do Itaú 

4. Título Quase-Soberano do Ano: Emissão de US$ 1,85 bilhão do Aeroporto de Tocumen 

5. Deal Subnacional do Ano: Reestruturação de US$ 7,1 bilhões em Buenos Aires 

6. Título Soberano do Ano: Título Soberano de US$ 4 bilhões do Peru 

7. Gestão de Passivos Soberanos do Ano: Oferta de notas locais DOP 116,8 bilhões da 
República Dominicana 

8. Deal de M&A Internacional do Ano: Aquisição da participação da Naturgy na CGE pela State 
Grid International 

9. Deal em Moeda Local do Ano:  Oferta de dívida de CLP 1,6 trilhão do Chile 

10. Título Corporativo de Alto Rendimento do Ano: Emissão inaugural de títulos sustentáveis em 
USD do Mercado Livre  

11. Emissor Corporativo do Ano: Cemex 

12. Emissor Soberano do Ano: República do Chile 

 

### 
 
 
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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