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Citi recebe prêmio de Banco do Ano em Infraestrutura na América Central 
O banco é reconhecido por sua liderança em financiamento de projetos e infraestrutura na 

América Latina 
 

O Citi foi nomeado Banco do Ano em Infraestrutura para a região centroamericana pelo LatinFinance 
Project & Infrastructure 2022 Awards. O prêmio reconhece as transações e instituições mais 
impressionantes de uma área crucial para o progresso econômico da América Latina e do Caribe. 
 
“O Citi desempenhou um papel de liderança nos maiores negócios de infraestrutura da região no ano 
passado: financiamento de projeto para a Linha 3 do Metrô do Panamá e títulos de refinanciamento 
para o aeroporto internacional de Tocumen”, escreveu LatinFinance. 
 
"Para o Citi Panamá, foi uma honra trabalhar ao lado do Governo do Panamá, sendo um facilitador e 
conselheiro, utilizando nossa ampla experiência e rede para executar ambos os negócios. 
Acreditamos que o Panamá está indo muito além para melhorar a qualidade da prestação de serviços 
de infraestrutura pública à população panamenha, pois esta é uma chave para o desenvolvimento do 
país. Continuaremos apoiando a nação como temos feito nos últimos 118 anos desde a abertura da 
nossa empresa no Panamá", disse Marcelo Gorrini, Líder Regional do Citi para a América Central e 
o Caribe. 
 
Além de ser nomeado Banco do Ano em Infraestrutura para a região centroamericana, o Citi recebeu 
reconhecimento por seus papéis de liderança em 6 transações para clientes em toda a região em 
uma ampla gama de categorias: Financiamento de Infraestrutura na América Latina, Financiamento 
de Infraestrutura na América Central, Financiamento Portuário, Financiamento Aeroportuário, 
Financiamento de Energias Renováveis e Título do Ano. 
 
“Estamos honrados por sermos reconhecidos por nosso trabalho com clientes na América Central no 
ano passado”, disse Daniel O'Czerny, Diretor de Financiamento de Infraestrutura Global para a 
América Latina do Citi. “No ano ano passado o  Citi teve a oportunidade de apoiar clientes na América 
Latina de diferentes setores com soluções personalizadas e inovadoras para atender a suas 
necessidades de financiamento de projetos e infraestrutura. Esses prêmios do LatinFinance 
confirmam a liderança e o compromisso do Citi em apoiar seus clientes.” 
 
“De infraestrutura de transporte para clientes no Panamá e Bahamas a projetos de energia renovável 
no Brasil e Chile, os clientes do Citi aproveitaram a rede do banco para liderar uma grande variedade 
de transações por meio de consultoria, financiamento de aquisições, emissão de títulos e notas, 
gestão de passivos, reestruturação e muito mais”, disse O'Czerny. 
 
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. 
 
Lista de prêmios 



 

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

• Banco do Ano em Infraestrutura na América Central - Citi 

• Financiamento de Infraestrutura do Ano - América Central: Linha 3 do Metrô do Panamá 

• Financiamento de Infraestrutura do Ano – América Latina: Linha 3 do Metrô do Panamá  

• Financiamento Portuário do Ano - Puerto Antioquia (somente A&T) 

• Financiamento Aeroportuário do Ano - Aeroporto de Tocumen 

• Financiamento de Energia Renovável do Ano -GIP Patagônia / Chile Renewables 

• Título do Ano – Financiamento de Aquisição da Colbun Transmission 

 

### 
 
 
Sobre o Citi  
O Citi é um parceiro bancário proeminente para instituições com necessidades internacionais, líder global em 
gestão de patrimônio e um banco pessoal valioso em seu mercado doméstico nos Estados Unidos. O Citi faz 
negócios em mais de 160 países e jurisdições, fornecendo a corporações, governos, investidores, instituições 
e indivíduos uma ampla gama de produtos e serviços financeiros.  
  
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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