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>> Nasza wspólna odpowiedzialnoÊç
Citigroup pragnie byç
najbardziej szanowanà
instytucjà finansowà na Êwiecie.
Jako du˝a firma z d∏ugà i pe∏nà

JESTEÂMY ODPOWIEDZIALNI
WOBEC NASZYCH KLIENTÓW
Naszym obowiàzkiem jest stawianie
klientów na pierwszym miejscu,
s∏u˝enie im jak najlepszà pomocà,

sukcesów historià odgrywamy

oferowanie najwy˝szej jakoÊci

bardzo wa˝nà rol´ w gospodarce

produktów i us∏ug oraz

Êwiatowej. Wszyscy cz∏onkowie

kierowanie si´ najwy˝szym
stopniem uczciwoÊci.

Citigroup majà trzy wspólne
obowiàzki: >>

JESTEÂMY ODPOWIEDZIALNI
WOBEC SIEBIE WZAJEMNIE

JESTEÂMY ODPOWIEDZIALNI
WOBEC NASZEGO BIZNESU

Naszym obowiàzkiem jest zapewnienie

Naszym obowiàzkiem jest przedk∏adanie
d∏ugoterminowych celów Citigroup nad
krótkoterminowymi zyskami poszczególnych jednostek i kreowanie najwy˝szej
wartoÊci dla naszych akcjonariuszy.
Musimy respektowaç lokalnà kultur´
i aktywnie dzia∏aç na rzecz spo∏ecznoÊci,
w których ˝yjemy i pracujemy. Mamy
obowiàzek szanowaç tych, którzy byli
przed nami i chroniç nasze dziedzictwo
dla tych, którzy przyjdà po nas.

pracownikom mo˝liwoÊci rozwoju
zawodowego, tak aby mogli oni
w pe∏ni realizowaç swój potencja∏.
Mamy obowiàzek traktowaç naszych
wspó∏pracowników z szacunkiem,
chroniç naszà ró˝norodnoÊç, wspólnie
cieszyç si´ z sukcesów i wspólnie
ponosiç odpowiedzialnoÊç za pora˝ki.

JesteÊmy dumni
z naszej tradycji
przywództwa. >>

Od lewej zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara: >> Moses Taylor, finansista, który zaczyna∏ swà karier´
jako kupiec a w po∏owie XVIII wieku przekszta∏ci∏ Citibank spó∏k´, od której zaczyna si´ nasza historia,
we wzorcowà instytucj´ finansowà. >> Jay Cooke, amerykaƒski bankier, który za∏o˝y∏ firm´ Jay Cooke
&Co., z której wywodzi si´ Smith Barney. Udzieli∏a ona znaczàcego wsparcia finansowego podczas
budowy kolei amerykaƒskiej w po∏owie XVIII wieku oraz wspomaga∏a Uni´ podczas wojny secesyjnej
w USA. >> Arthur, Herbert i Percy Salomon (pierwszy od prawej) za∏o˝yli w 1910 roku dom maklerski
pod nazwà Salomon Brothers, który rozpoczà∏ dzia∏alnoÊç w niewielkim biurze w pobli˝u Wall Street.

Chuck Prince

DRODZY AKCJONARIUSZE!

Pod koniec 2004 roku wraz z Bobem odby∏em szereg spotkaƒ z naszymi

W 2004 w wielu sprawach nam si´ powiod∏o, lecz nie unikn´liÊmy

pracownikami w jednostkach na ca∏ym Êwiecie. Pragn´liÊmy rozpoczàç

kilku pora˝ek.

tym samym seri´ bezpoÊrednich rozmów na temat naszych wartoÊci
i przysz∏oÊci, kontynuowanych nast´pnie przez Komitet Zarzàdczy

JeÊli chodzi o pozytywy, w 2004 roku odnotowaliÊmy znakomite

i pozosta∏ych cz∏onków wy˝szej kadry zarzàdzajàcej. Dzi´ki nowoczesnej

wyniki finansowe. Citigroup wypracowa∏a przychody w wysokoÊci

technologii uda∏o nam si´ dotrzeç „na ˝ywo” do ponad 35 tysi´cy

86,2 miliarda USD, generujàc zysk netto na poziomie 17 miliardów

pracowników i do tysi´cy ich kolegów.

USD. Nasza baza kapita∏owa wzros∏a o 13 procent do 115,5 miliardów
USD (wraz z Uprzywilejowanymi Powierniczymi Papierami

RozmawialiÊmy o wspania∏ej historii tworzonej przez naszych przodków

WartoÊciowymi) a suma bilansowa naszej firmy osiàgn´∏a wartoÊç

oraz o tym, jak wa˝ne jest kontynuowanie ich dziedzictwa. MówiliÊmy

1,5 biliona USD. Po raz dziewi´tnasty z rz´du podnieÊliÊmy wyp∏acanà

równie˝ o potrzebie koncentracji na d∏ugofalowym sukcesie firmy

dywidend´, tym razem o 14 procent w skali kwartalnej.

oraz o tym, ˝e nie wolno nam poÊwi´caç przysz∏oÊci w imi´ krótkoterminowych zysków. PrzedstawiliÊmy tak˝e naszà odpowiedzialnoÊç

Tam gdzie si´ nam nie powiod∏o, spotka∏a nas ostra krytyka. Nasze

– wobec naszych klientów, wobec siebie nawzajem i wobec naszej

dobre imi´ ucierpia∏o w Japonii, Wielkiej Brytanii i Europie. Pora˝ki te

firmy (patrz wn´trze ok∏adki).

nie odzwierciedlajà jednak ani tego, jakà firmà jesteÊmy, ani kim
chcemy si´ staç. Nie stanowià tak˝e wyznacznika postaw naszych

Pracownicy otwarcie formu∏owali swoje sugestie i pytania. PrzekazaliÊmy

pracowników – uczciwych i ci´˝ko pracujàcych ludzi, oddanych

je kadrze zarzàdzajàcej wy˝szego szczebla i wspólnie opracowaliÊmy

klientom i wykazujàcych si´ najwy˝szà uczciwoÊcià.

Pi´ciopunktowy Plan, majàcy na celu skoncentrowanie nas wszystkich
na wspólnej odpowiedzialnoÊci oraz zwi´kszenie wiedzy na temat

Po raz kolejny przekonaliÊmy si´, ˝e si∏a naszej firmy niesie ze sobà

historii naszej firmy. Sukces, jakim od wielu lat cieszy si´ Citigroup

odpowiedzialnoÊç, która w równym stopniu, co znakomite wyniki

zawdzi´czamy w du˝ej mierze bardzo cennej wartoÊci — zaufaniu.

finansowe, przyczynia si´ do naszego sukcesu. WyraziliÊmy skruch´

JesteÊmy ju˝ najwi´kszà i najbardziej rentownà instytucjà finansowà

wobec naszych regulatorów, a teraz przepraszamy tak˝e Paƒstwa,

na Êwiecie, posiadamy te˝ najwi´kszy kapita∏. Ufamy, ˝e gdy do tych

naszych w∏aÊcicieli.

przymiotów dodamy „najbardziej powa˝ana instytucja na Êwiecie”,
to nasze mo˝liwoÊci stanà si´ nieograniczone.

JAKÑ FIRMÑ CHCEMY BYå
Citigroup pragnie byç najbardziej powa˝anà firmà Êwiadczàcà us∏ugi
finansowe na Êwiecie. Aby to osiàgnàç, rozpocz´liÊmy realizacj´
wieloletniego, globalnego programu majàcego na celu wzmocnienie
naszych wartoÊci i przejÊcie na kolejny stopieƒ rozwoju kultury
korporacyjnej.

Plan mówi o zagadnieniach kulturowych i behawioralnych a koncentruje si´ na szkoleniach, komunikacji, rozwoju talentów, ocenie
wyników i wynagradzaniu za nie oraz kontroli. Ka˝da inicjatywa
ma ÊciÊle zdefiniowane cele oraz zawiera opis poszczególnych
etapów ich realizacji wraz z ramami czasowymi.
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Bob Willumstad

Pragniemy, by ka˝dy pracownik zdawa∏ sobie w pe∏ni spraw´ z d∏ugo-

Na arenie mi´dzynarodowej nasz dochód netto wzrós∏ o 43 procent

falowego charakteru naszej dzia∏alnoÊci oraz d∏ugoterminowej wartoÊci,

w porównaniu z 2003 rokiem, przewy˝szajàc znacznie tempo wzrostu

jakà stanowi nasza reputacja i marka. Innymi s∏owy, chcemy, by ka˝dy

w USA. Na najbli˝sze lata oczekujemy dalszego silnego rozwoju.

pracownik posiada∏ wiedz´ na temat tego, co zawsze le˝a∏o u podstaw

Trzeba pami´taç, o tym, ˝e pomimo tak du˝ej skali naszej dzia∏alnoÊci,

naszej kultury doceniajàcej dobre wyniki pracy.

wcià˝ w relatywnie niskim stopniu realizujemy nasz mi´dzynarodowy
potencja∏. Dzieje si´ tak dlatego, i˝ po pierwsze rynek us∏ug finansowych

NAJWA˚NIEJSZE WYDARZENIA 2004 ROKU

jest podzielony mi´dzy wiele firm, a w wielu przypadkach nawet lider

Mimo, i˝ w 2004 roku ucierpia∏o dobre imi´ naszej firmy, jej wyniki

rynku posiada bardzo niewielki jego udzia∏. Po drugie, oko∏o dwóch

finansowe by∏y bardzo dobre. Dzi´ki wysi∏kom 300 tysi´cy pracow-

trzecich gospodarki Êwiatowej sytuuje si´ poza Stanami Zjednoczonymi

ników na ca∏ym Êwiecie, w 2004 roku po raz kolejny odnotowaliÊmy

natomiast ˝adna mi´dzynarodowa firma nie mo˝e równaç si´ z nami

rekordowe rezultaty w wielu kluczowych liniach produktowych.

jeÊli idzie o mi´dzynarodowà platform´ dystrybucji.

Globalna Grupa Detaliczna ponownie wygenerowa∏a dobre i jednolite

Na poczàtku 2004 roku mówiliÊmy o odejÊciu naszej firmy od transakcji

wyniki. Dochód netto wzrós∏ o 24 procent (wzrost o 20 procent po odj´-

transformacyjnych w stron´ mniejszych, bardziej strategicznych transak-

ciu zysku po opodatkowaniu z tytu∏u inwestycji kapita∏owej w Sambie)

cji, które mia∏yby wype∏niaç ewentualne luki. MówiliÊmy o lepszym

do poziomu 11,8 miliarda USD i stanowi∏ 69 procent zysku Citigroup.

zarzàdzaniu kapita∏em i uwolnieniu zasobów poprzez sprzeda˝ spó∏ek
nie realizujàcych kluczowych dla nas dzia∏aƒ biznesowych. W trakcie

BankowoÊç Inwestycyjna i Korporacyjna musia∏a stawiç czo∏a trudno-

roku kontynuowaliÊmy koncentracj´ na organicznym wzroÊcie, dodaliÊmy

Êciom na rynkach kapita∏owych oraz WordCom i Litigation Reserve

kilka atrakcyjnych przej´ç i sprzedaliÊmy kilka spó∏ek nie zajmujàcych si´

Charge, stàd 62 procentowy spadek dochodu netto. Natomiast wy∏à-

podstawowà dla nas dzia∏alnoÊcià. Najwa˝niejsze z tych transakcji przed-

czajàc sprzeda˝ Samby oraz WordCom i Litigation Reserve Charge,

stawiamy poni˝ej:

odnotowano 23 procentowy wzrost dochodu netto. ZnaleêliÊmy si´
W ramach dzia∏alnoÊci detalicznej nabyliÊmy Principal Residential

na pierwszym miejscu w 12 spoÊród 25 kategorii League Tables

■

oceniajàcych dzia∏alnoÊç w dziedzinie gwarancji i doradztwa.

Mortgage, jednà z najwi´kszych niezale˝nych firm oferujàcych kredyty
hipoteczne w Stanach Zjednoczonych oraz zobowiàzaliÊmy si´ do

Dochód netto nowo powsta∏ego segmentu Globalnego Zarzàdzania

zakupu Pierwszego Amerykaƒskiego Banku w Teksasie po uzyskaniu

Majàtkiem spad∏ w 2004 roku o 11 procent (7-procentowy wzrost jeÊli

wymaganych pozwoleƒ. ZakoƒczyliÊmy pomyÊlnie integracj´ kilku

nie uwzgl´dnimy op∏aty za Japan Private Bank) do poziomu 1,2 miliarda

naszych poprzednich nabytków, w tym Washington Mutual Finance

USD, natomiast dochód netto Globalnego Zarzàdzania Inwestycjami

Corp. oraz portfeli kart kredytowych Sears i The Home Depot.

wzrós∏ o 17 procent do poziomu 1,3 miliarda. Zarzàdzanie Aktywami
W ramach dzia∏alnoÊci na rynkach kapita∏owych wzmocniliÊmy

odnotowa∏o w 2004 roku zmienne wyniki, choç sekcja Ubezpieczeƒ

■

na ˚ycie i Rent wypracowa∏a rekordowo wysoki dochód netto

nasz potencja∏ dzi´ki nabyciu firmy Knight Trading Group, zajmujàcej

na poziomie 1,1 miliarda USD.

si´ instrumentami pochodnymi, rozbudowujàc tym samym skal´
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dzia∏alnoÊci na rynku derywatyw. Ponadto nabyliÊmy Lava Trading,

Aby staç si´ najbardziej powa˝nà firmà oferujàcà us∏ugi finansowe,

dzi´ki której uda nam si´ zdobyç pozycj´ lidera w transakcjach elek-

musimy kontynuowaç wdra˝anie naszych strategicznych celów takich

tronicznych.

jak: rozwój mi´dzynarodowej sieci, dalszy wzrost dzia∏alnoÊci detalicznej
a tak˝e przyczyniç si´ do tego, aby nasza bankowoÊç korporacyjna

■

UzgodniliÊmy sprzeda˝ Travelers Life & Annuity a docelowo

i detaliczna by∏a na najlepszym poziomie w swojej klasie.

wszystkich podmiotów ubezpieczeniowych Citigroup na rzecz MetLife
za 11,5 miliarda USD. Chcemy wykorzystaç Êrodki ze sprzeda˝y na

SPO¸ECZE¡STWO

inwestycje o wi´kszej rentownoÊci i wi´kszym potencjale wzrostu.

Kluczowym elementem na naszej drodze ku tytu∏owi najbardziej

■

WprowadziliÊmy Model Alokacji Kapita∏u Ryzyka w celu uspraw-

nienia alokacji naszego kapita∏u i zapewnienia równowagi wzrostu
i zysków.
■

SprzedaliÊmy podmioty nie wpisujàce si´ w strategiczny model

w Ameryce Pó∏nocnej, Citicorp Electronic Financial Serivces Inc oraz
udzia∏y w Sambie.
WypracowaliÊmy rekordowe zyski w oÊmiu z dziewi´ciu naszych

towych”, strona 23) co potwierdzi∏o, i˝ potrafimy oferowaç szeroki
wachlarz produktów spe∏niajàcych potrzeby klientów.

nów USD. W tym celu powo∏ano Biuro Edukacji Finansowej,
wspó∏pracujàce z jednostkami Citigroup, którego zadaniem b´dzie
u∏atwienie klientom podejmowania w∏aÊciwych decyzji finansowych,

Ponownie znaleêliÊmy si´ na presti˝owym Âwiatowym Indeksie
Zrównowa˝onego Rozwoju Dow Jones (Dow Jones Sustainability
World Index) i FTSE4Good Index, wyró˝niajàcym firmy, które
odgrywajà wiodàcà rol´ w ustanawianiu standardów zrównowa˝onego

UtrzymaliÊmy pozycj´ lidera w kartach kredytowych i finansowaniu

konsumenckim i zakoƒczyliÊmy rok zdobywajàc 13 kwarta∏ z rz´du
pierwsze miejsce wÊród instytucji zajmujàcych si´ gwarancjami na
globalnym rynku d∏ugu i kapita∏u.
■

dziesi´ciu lat przeznaczà na finansowanie edukacji sum´ 200 milio-

poprawiajàcych jakoÊç ich ˝ycia.

kluczowych linii produktowych (patrz „9 Kluczowych Linii Produk-

■

spo∏eczeƒstwa.
W kwietniu Citigroup i Citigroup Foundation og∏osi∏y, ˝e w ciàgu

naszego biznesu; na przyk∏ad firm´ CitiCapital’s Transportation Finance

■

powa˝anej instytucji finansowej na Êwiecie jest dzia∏anie na rzecz

rozwoju i wykazujà si´ dobrymi wynikami w pracy na rzecz Êrodowiska i dzia∏aƒ socjalnych, odnoszàc równie˝ sukces finansowy.
Jednym z najwi´kszych wspieranych przez nas finansowo partnerów
jest Habitat for Humanity International, któremu wspólnie z Banamexem

Na arenie mi´dzynarodowej nabyliÊmy KorAm Bank w Korei,

najwi´kszà do tej pory inwestycj´ Citigroup w Azji oraz umocniliÊmy
strategicznà pozycj´ na olbrzymim rynku chiƒskim wraz z wydaniem
wspólnie z Bankiem Rozwoju Shanghai Pudong pierwszej w tym
kraju karty kredytowej.

przekazaliÊmy Êrodki na realizacj´ przedsi´wzi´cia Jimmy Carter Work
Project 2004 w Meksyku. ByliÊmy zaszczyceni dowodzàc grupà oko∏o
40 pracowników, którzy pomagali w odbudowie 75 domów dla rodzin
z Puebla.
Kiedy pod koniec grudnia 2004 wybrze˝a Po∏udniowej Azji zosta∏y

MówiliÊmy ju˝ o tym wielokrotnie, ale warto powtórzyç: nasze wyniki
stale potwierdzajà, jak olbrzymià przewag´ daje nam platforma Citigroup.
Nasz rozmiar i globalny zasi´g niosà ze sobà mo˝liwoÊci dalszego
wzrostu i realizacji oszcz´dnoÊci kosztowych, których nie sà w stanie
przeprowadziç nasi konkurenci. Ró˝norodnoÊç naszej firmy pomaga nam
∏atwiej niwelowaç przeciwnoÊci i trudnoÊci, jakich doÊwiadcza jedna jednostka w chwili, kiedy z kolei swoje sukcesy osiàga inna jednostka. Zró˝-

zniszczone przez tsunami, Citigroup i nasi pracownicy przeznaczyli
ponad 10 milionów USD (stan na luty 2005) na pomoc ofiarom
˝ywio∏u. Ponadto setki naszych pracowników zdecydowa∏o si´ na
dobrowolnà prac´ na rzecz poszkodowanych.
(Wi´cej informacji na temat naszych dzia∏aƒ na rzecz spo∏eczeƒstwa
znajdà Paƒstwo w rozdziale „Spo∏eczeƒstwo Globalne” na stronie 21).

nicowanie naszej wiedzy i umiej´tnoÊci pomaga nam dzieliç si´ technologià, infrastrukturà i back officem, co pozwala oszcz´dzaç koszty i tworzyç
nowe produkty, by jeszcze skuteczniej obs∏ugiwaç naszych klientów.
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NASI LUDZIE
Podczas rozmów z pracownikami na temat naszej firmy i tego, co
trzeba zrobiç, byÊmy byli najbardziej powa˝anà instytucjà oferujàcà
us∏ugi finansowe na Êwiecie, mogliÊmy na w∏asne oczy przekonaç si´
o ich pasji i oddaniu firmie oraz us∏yszeç wiele bardzo interesujàcych
sugestii. Jest dla nas oczywiste, ˝e naszym ludziom zale˝y na firmie
i ˝e gotowi oni sà zrobiç wszystko co wskazane, by rozwija∏a si´ ona
d∏ugofalowo we w∏aÊciwym kierunku.
W du˝ej mierze to w∏aÊnie dzi´ki naszym utalentowanym pracownikom, którzy dà˝à do sukcesu i ponoszà pe∏nà odpowiedzialnoÊç
za swe dzia∏ania, udaje nam si´ sprostaç potrzebom klientów,
akcjonariuszy i firmy. Nasi pracownicy cenià sobie prac´ w grupie,
sà dumni z tego co robià i uczciwie wype∏niajà swoje obowiàzki.
To w∏aÊnie takie wartoÊci cenimy sobie w naszych pracownikach
i tego te˝ w nich szukamy, kiedy po raz pierwszy wprowadzamy
nowy talent do naszej organizacji.
Staramy si´, by Citigroup by∏a atrakcyjnym miejscem pracy. O tym,
˝e nasze wysi∏ki przynoszà dobre rezultaty najlepiej Êwiadczà liczne
nagrody, jakie Citigroup otrzymuje co roku jako dobry pracodawca.
W 2004 odebraliÊmy szereg wyró˝nieƒ, w tym jedno napawajàce nas
szczególnà dumà: trafiliÊmy na list´ stu najlepszych firm dla matek
pracujàcych stworzonà przez magazyn Working Mother. Ponadto
zaj´liÊmy drugie miejsce na liÊcie magazynu Fortune, przedstawiajàcej
firmy, w których najch´tniej pracujà posiadacze tytu∏u MBA oraz
tak˝e drugie miejsce na liÊcie magazynu DiversityInc, która obejmuje
50 firm wykazujàcych si´ najszerzej zakrojonà ró˝norodnoÊcià.

PRZYSZ¸OÂå
Podstawy naszego biznesu sà stabilne, nasza marka jest silna,
a skala dzia∏ania nie ma sobie równych. JesteÊmy niezwykle dumni
z dotychczasowych osiàgni´ç naszej firmy, z pasjà podchodzimy
do aktualnie realizowanych zadaƒ, które majà wype∏niç dziedzictwo
przesz∏oÊci, g∏´boko wierzàc we wspania∏à przysz∏oÊç Citigroup.
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Sandy Weill

DRODZY AKCJONARIUSZE!
Zaanga˝owanie i oddanie interesom Citigroup i naszych akcjonariuszy, jakie
w 2004 roku wykaza∏ Zarzàd pomog∏y ukierunkowaç naszà firm´ na przysz∏oÊç
i podnieÊç poprzeczk´ jeszcze wy˝ej ni˝ kilka lat temu, kiedy to ustanawialiÊmy
nowe standardy zarzàdzania w naszej bran˝y.
W kwietniu Zarzàd oficjalnie mianowa∏ przewodniczàcego Komitetu
Nominacji i Zarzàdzania (Nomination and Governance Committee)
na stanowisko G∏ównego Dyrektora Wykonawczego (lead director).
Przyczyni∏o si´ to do zwi´kszenia równowagi w strukturze Zarzàdu.
Ponadto, zgodnie z wolà Zarzàdu dyrektorzy Citigroup nie pe∏niàcy funkcji
zarzàdczych spotykali si´ podczas sesji wykonawczych na ka˝dym posiedzeniu
Zarzàdu. Dzi´ki tym sesjom, Zarzàd zyska∏ wi´ksze mo˝liwoÊci niezale˝nej
weryfikacji wyników firmy oraz sprawdzenia, czy zmiany wprowadzane sà
w nale˝yty sposób. Cz∏onkowie Zarzàdu potwierdzili równie˝ swoje ˝yczenie,
aby co najmniej dwie trzecie sk∏adu Zarzàdu stanowi∏y osoby niezale˝ne.
Aktualnie oko∏o 70 procent cz∏onków naszego Zarzàdu to osoby niezale˝ne,
przy czym wcià˝ aktywnie poszukujemy nowych niezale˝nych dyrektorów
zarzàdzajàcych, spe∏niajàcych nasze standardy doskona∏oÊci.
Nasz Zarzàd jest bezpoÊrednio zaanga˝owany w dzia∏ania na rzecz firmy na
wielu ró˝nych poziomach, szczególnie w ramach sprawdzania, jak realizowana
jest odpowiedzialnoÊç Citigroup wynikajàca z jej strategii, operacji, zobowiàzaƒ
audytowych i zgodnoÊci z przepisami. Nadaje to ton naszej pracy i stanowi
czytelny sygna∏ dla pracowników, ˝e Zarzàd blisko Êledzi wszystko, co dzieje si´
w firmie i podejmuje niezb´dne dzia∏ania.
Z dumà dowiedzieliÊmy si´, ˝e Institutional Shareholder Services uzna∏y,
i˝ praktyki zarzàdzania korporacyjnego stosowane w Citigroup (stan na
luty 2005) sà lepsze ni˝ w 77 procentach wszystkich spó∏ek notowanych
na liÊcie S&P 500 oraz 95 procentach wszystkich spó∏ek w tym zró˝nicowanym
sektorze finansowym.
W 2004 do∏àczy∏o do nas dwóch nowych cz∏onków Zarzàdu:
Anne Mulcahy, Prezes i Dyrektor Zarzàdzajàcy Xerox Corporation
oraz Dr. Judith Rodin, Emerytowana Rektor Uniwersytetu w Pensylwanii
a obecnie Prezes-elekt Fundacji Rockefellera. Talentowi Anne Mulcahy
i Judith Rodin dorównuje jedynie ich oddanie najwy˝szym standardom
w biznesie, jestem wi´c przekonany, i˝ stanowiç b´dà one wspania∏à
wartoÊç dla naszej firmy.

Witajàc w Zarzàdzie Anne i Judith, musieliÊmy po˝egnaç si´ z dwoma bardzo
oddanymi i pracowitymi cz∏onkami. Pragn´ podzi´kowaç Arthurowi Zankelowi,
który odszed∏ z Zarzàdu na emerytur´ w 2004 za jego wspania∏e osiàgni´cia.
Arthur to màdry i odwa˝ny przywódca i naszej firmie brakowaç b´dzie jego
rady. Chc´ tak˝e wyraziç wdzi´cznoÊç Andrallowi Pearsonowi, który mimo
osiàgni´cia wieku emerytalnego zgodzi∏ si´ pozostaç w Zarzàdzie, aby dokoƒczyç
prac´ Komitetu Sukcesji oraz inne, wa˝ne przedsi´wzi´cia znajdujàce si´ w jego
gestii. Andy odejdzie na emerytur´ w kwietniu podczas Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy. Zarówno Andy, jak i Arthur znaczàco przyczynili si´ do sukcesu
Citigroup, o czym b´dziemy si´ mogli przekonywaç jeszcze przez d∏ugie lata.
W rok 2005 wchodzimy z nowym dyrektorem, Klausem Kleinfeldem,
Dyrektorem Zarzàdzajàcym Siemensa, o ile oczywiÊcie zdob´dzie on Paƒstwa
przychylnoÊç. Klaus jest przywódcà w globalnej firmie o wielkiej renomie
i z radoÊcià oczekujemy na jego wk∏ad w naszà prac´.
Pozwólcie Paƒstwo, ˝e na koniec podziel´ si´ kilkoma uwagami na temat naszej
bran˝y. W latach osiemdziesiàtych i dziewi´çdziesiàtych wielu z nas wydawa∏o
si´, ˝e model przysz∏ych us∏ug finansowych zasadza si´ na po∏àczeniu tworzenia
produktów finansowych i ich dystrybucji. Wraz z pojawieniem si´ koncepcji
„otwartej architektury” sta∏o si´ jasne, ˝e dla tak wielkiej globalnej firmy,
jakà jest Citigroup dystrybucja stanowi pot´˝niejszà si∏´ o potencjalnie
wy˝szej rentownoÊci ni˝ tworzenie produktów.
Z tego powodu globalny model stosowany przez bran˝´ zmienia si´ na korzyÊç
dystrybucji. Dlatego w 2002 roku wydzieliliÊmy z naszych struktur Travelers
Property Casualty oraz przystaliÊmy na sprzeda˝ Travelers Life & Annuity
z poczàtkiem 2005 roku po to, by zainwestowaç kapita∏ w bardziej dochodowe
obszary. Inne firmy z naszej bran˝y dochodzà w∏aÊnie do podobnych wniosków.
Prawda jest taka, ˝e nie by∏o i nigdy nie b´dzie ponadczasowego modelu ani
w tej bran˝y ani w ˝adnej innej – modele podlegajà ustawicznym zmianom
a ˝adna z firm nie mo˝e pozwoliç sobie na chowanie g∏owy w piasek. Musimy
nie tylko przyjàç do wiadomoÊci, ˝e zmiany sà stale obecnym elementem naszej
pracy, ale tak˝e wykorzystaç je jako nowe mo˝liwoÊci dla naszego przywództwa.
Mamy wspania∏à i unikalnà firm´, odnoszàcà bezprecedensowe sukcesy
na Êwiecie. Darz´ g∏´bokim zaufaniem naszà kadr´ zarzàdzajàcà i bardzo
optymistycznie patrz´ w przysz∏oÊç, w której b´dziemy s∏u˝yç setkom milionów
klientów na ca∏ym Êwiecie, dostarczaç wartoÊç naszym akcjonariuszom
i przyciàgaç najlepsze talenty, stale rozwijajàc naszà dzia∏alnoÊç.
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Robert E. Rubin

DRODZY AKCJONARIUSZE!
Citigroup, jako najwi´ksza instytucja finansowa na Êwiecie, odgrywa
szczególnà rol´ w realizacji potrzeb gospodarki Êwiatowej i amerykaƒskiej.
Oznacza to ogromnà odpowiedzialnoÊç spoczywajàcà na barkach
wszystkich pracujàcych w Citigroup osób, zw∏aszcza w momencie
gdy, moim zdaniem, prognozy gospodarcze dla Stanów Zjednoczonych
i ca∏ego Êwiata sà niezwykle z∏o˝one i niepewne.
Aktualnie musimy stawiç czo∏a powa˝nym zaburzeniom finansowym
zarówno w Stanach Zjednoczonych jak i globalnie, wynikajàcym z kwestii
geopolitycznych, historycznych zmian zachodzàcych w gospodarkach
wielu regionów Êwiata (g∏ównie z powodu wzmacniania si´ pozycji
Chin, Indii i krajów azjatyckich poza Japonià), dalszego rozwoju
technologicznego i wielu innych czynników.
Wszystko to stwarza olbrzymie mo˝liwoÊci, ale oznacza tak˝e powa˝ne
wyzwania, którym b´dzie musia∏ podo∏aç zarówno sektor publiczny
tworzàc odpowiednie polityki, jak i prywatny. W tym kontekÊcie absolutnie niezb´dne dla rozwoju gospodarczego ka˝dego kraju i gospodarki
Êwiatowej jest istnienie efektywnego systemu finansowego, który ∏àczy
osoby oszcz´dzajàce pieniàdze i tym samym tworzàce kapita∏ z osobami
korzystajàcymi z owego kapita∏u, który pozwala na efektywnà alokacj´
oszcz´dnoÊci, umo˝liwia oszcz´dzajàcym osiàgni´cie celów w zakresie
dochodu i ryzyka oraz dostarcza konsumentom w∏aÊciwe rozwiàzania
do realizacji ich potrzeb. Wype∏nienie wszystkich tych zadaƒ sta∏o si´
jeszcze bardziej skomplikowane ze wzgl´du na prawdziwà globalizacj´
rynków kapita∏owych, ogromne przep∏ywy handlowe w ramach jednego
kraju lub mi´dzy granicami oraz pot´˝ne potrzeby finansowe na ca∏ym
Êwiecie.
Dzi´ki wspó∏dzia∏aniu wszystkich tych czynników w bran˝y us∏ug
finansowych, wielkie globalne instytucje finansowe mogà realizowaç
wiele potrzeb klienta poprzez kapita∏, globalne sieci, po∏àczenie ró˝nych
produktów i zaawansowanà technologi´ a tak˝e bogatà wiedz´ eksperckà.
W konsekwencji mamy do czynienia z post´pujàcà konsolidacjà bran˝y
us∏ug finansowych, koncentracjà na modernizacji i reformowaniu systemów finansowych w krajach na ca∏ym Êwiecie oraz poglàdem, i˝ silna
obecnoÊç globalnych instytucji finansowych mo˝e znaczàco przyczyniç
si´ do spe∏nienia potrzeb lokalnych oraz przyciàgnàç kapita∏ zagraniczny
i wymian´ handlowà.

Dynamicznie zmieniajàce si´ otoczenie niesie za sobà wiele wyzwaƒ dla
Citigroup, ale stwarza równie˝ ogormne mo˝liwoÊci w obs∏udze klientów,
szanse na wspania∏e kariery dla naszych pracowników, mo˝e byç równie˝
êród∏em satysfakcji dla naszych akcjonariuszy. Citigroup szczyci si´ d∏ugà
i bogatà historià w obszarach, których dzia∏a. Warto w tym miejscu wspomnieç
o pionierskich operacjach banku mi´dzynarodowego Schroders i Citigroup,
przywództwie Salomon Brothers w wielu obszarach handlu, zarzàdzania
aktywami i bankowoÊci inwestycyjnej, udost´pnieniu nowoczesnej bankowoÊci ca∏ym narodom dzi´ki Banamexowi i Bankowi Handlowemu
czy zaoferowaniu klientom specjalistycznego doradztwa w dziedzinie
zarzadzania majàtkiem poprzez Smith Barney i Citigroup Private Bank.
Z pewnoÊcià jednà z najwa˝niejszych lekcji, jakie przekazuje nam historia
tej firmy jest znaczenie koncentrowania si´ na d∏ugofalowych celach oraz
dzia∏aniach, które trzeba wykonaç teraz, by zapewniç sobie lepszà pozycj´
w przysz∏oÊci.
Wierz´, ˝e Citigroup jest w stanie sprostaç tym wyzwaniom, zrealizowaç
swe zobowiàzania i wykorzystaç szanse, zarówno teraz jak i w przysz∏oÊci.
Jednak pami´tajàc o naszych dotychczasowych dokonaniach, musimy te˝
zdawaç sobie spraw´, ˝e ka˝dy dzieƒ jest nowym dniem i niesie ze sobà
nowe wyzwania, którym musimy stawiç czo∏o. Naturalnie Citigroup
musi w pe∏ni zrealizowaç narzucone przez regulatorów obowiàzki. Jednak
w ka˝dej firmie od czasu do czasu pojawiajà si´ problemy. Najwa˝niejsze,
by na nie szybko i efektywnie zareagowaç oraz podjàç kroki majàce na celu
zminimalizowanie ryzyka ich ponownego wystàpienia w przysz∏oÊci.
W tym kontekÊcie wiele uwagi, czasu, energii i przemyÊleƒ poÊwi´cono
na to, by Citigroup podà˝a∏a we w∏aÊciwym kierunku.
Podsumowujàc, wierz´, i˝ instytucja ta ma przed sobà Êwietlanà przysz∏oÊç.
Mamy szans´ zrealizowaç skumulowany potencja∏ historii naszej firmy.
Do tego potrzebne jest oddanie wszystkich pracowników z Citigroup
zasadom, kulturze, wartoÊciom, odpowiedzialnoÊci i szansom, jakie wynikajà
z tej historii. Nie b´dzie nam ∏atwo pokonaç te wyzwania, ale ufam, ˝e Citigroup
z rozwagà i w sposób efektywny realizuje ju˝ swój ogromny potencja∏.
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Dostarczamy
kapita∏, chronimy
rodziny, powi´kszamy
majàtek... od niemal
dwustu lat. >>

Od lewej zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara: >> Chromolitografia z 1870 roku przedstawiajàca
bosego ch∏opca z parasolem jako symbolem ochrony, czytajàcego The Travelers Record z napisem
„Ubezpieczamy Amerykaƒskà Przygod´”. >> Wspó∏czesne logo oddzia∏u Citibank >> Czerwony parasol,
symbol firmy odnoszàcej najwi´ksze sukcesy w us∏ugach finansowych na Êwiecie.

>> Globalna Grupa Detaliczna
W Globalnej Grupie Detalicznej dbamy o naszych klientów. Codziennie ich s∏uchamy i myÊlimy
o nich. Dzi´ki koncentracji na klientach i dostarczaniu im produktów i us∏ug, których potrzebujà,
budujemy silne i g∏´bokie relacje. Poprzez sieç dystrybucji, której skala nie ma sobie równych
oraz dzi´ki naszym oddanym pracownikom, w ubieg∏ym roku zrealizowaliÊmy potrzeby 200 milionów
klientów, dostarczajàc pe∏nà gam´ rozwiàzaƒ finansowych w wielu krajach Êwiata.
Niezale˝nie od tego, czego za˝yczà sobie

na nowe rynki w 2004 roku, do∏o˝yliÊmy

trendach demograficznych upatrujemy

nasi klienci i gdzie si´ znajdujà, GCG ma

wszelkich staraƒ, aby usprawniç i rozwinàç

olbrzymià szans´ na zwi´kszenie naszego

dla nich rozwiàzania finansowe i potrafi

nasze kana∏y dystrybucji i byç bli˝ej naszego

udzia∏u rynkowego. Dlatego wzmacniamy

do nich dotrzeç. Czy to poprzez otwieranie

klienta.

swà obecnoÊç w takich krajach jak Polska,

pierwszych rachunków bankowych dla nowo

Rosja, Indie, Chiny, Bazylia i Meksyk.

przyby∏ych do USA imigrantów, czy to

Âwietnym przyk∏adem mo˝e byç nasze

poprzez produkt Access Account, wydanie

Finansowanie Konsumenta. W 2004 roku

Na przyk∏ad w Brazylii nasze udzia∏y rosnà

pierwszej karty kredytowej w Chinach

zwi´kszyliÊmy liczb´ istniejàcych oddzia∏ów

we wszystkich trzech obszarach biznesu:

wspólnie z Bankiem Rozwoju Shanghai

lub otworzyliÊmy nowe placówki w wielu

Kartach, BankowoÊci Detalicznej i Finanso-

Pudong bàdê nasz pierwszy oddzia∏

krajach, takich jak Indie, Polska i Brazylia.

waniu Konsumenta. W ramach dzia∏aƒ

w St. Petersburgu w Rosji, GCG kontynu-

W Europie, na Dalekim Wschodzie i w Afryce

Finansowania Konsumenta otwarto 19 oddzia-

owa∏a budowanie firmy Êwiatowej klasy,

otworzyliÊmy ∏àcznie 65 oddzia∏ów,

∏ów, Citibank zaÊ otworzy∏ ich osiem.

wypracowujàc aktualne i przysz∏e wyniki.

pozyskujàc 70 tysi´cy nowych klientów.

PodnieÊliÊmy tak˝e do 50 procent pakiet

W Meksyku, Kanadzie i Stanach Zjedno-

akcji w brazylijskiej Creditcard Group.

Dzi´ki temu nasza bankowoÊç detaliczna

czonych otworzyliÊmy ponad 300 nowych

A podczas gdy dwa lata temu mieliÊmy

z roku na rok rozwija si´ w sposób zrów-

oddzia∏ów. Nasza sieç wzros∏a o 30 procent

bardzo niewiele placówek w Rosji, dziÊ nasza

nowa˝ony i odnotowuje rekordowe zyski,

tak˝e w Ameryce ¸aciƒskiej; nasze placówki

dzia∏alnoÊç jest tam bardzo widoczna.

pomimo zmiennej koniunktury gospodarczej.

otworzyliÊmy równie˝ w Australii, Indonezji

W 2004 roku przychody wzros∏y o 15 procent,

i Tajlandii.

Po wejÊciu na rynek w listopadzie 2003 roku,
obszar Kart odnotowa∏ dwunastokrotny

dochód netto o 24 procent, dosz∏o tak˝e
do powa˝nej zwy˝ki wolumenów. Wyniki

Istotne zanczenie ma rozwój naszej

wzrost liczby klientów, zaÊ BankowoÊç

te zawdzi´czamy naszej marce, globalnemu

platformy dystrybucji zw∏aszcza, ˝e

Detaliczna podnios∏a liczb´ klientów

zasi´gowi, kulturze koncentracji na kliencie,

roÊnie wielkoÊç klasy Êredniej, której

z 70 tysi´cy na pó∏ miliona.

innowacyjnym produktom i us∏ugom oraz

potrzeby bardzo dobrze mo˝e spe∏niç

bogatej historii.

posiadajàca wyjàtkowo korzystnà pozycj´

GCG kontynuowa∏a rozwój firmy poprzez

na rynku Citigroup. ˚adna instytucja

inteligentne i strategiczne przej´cia. Zakupi-

USTAWICZNY WZROST,
DZISIAJ I JUTRO

finansowa nie mo˝e si´ z nami mierzyç

liÊmy Principal Residential Mortgage, jednà

pod wzgl´dem platformy mi´dzynarodowej.

z najwi´kszych niezale˝nych instytucji

Organiczny wzrost — koncentracja na

A poniewa˝ bran˝a us∏ug finansowych

kredytów hipotecznych w Stanach Zjedno-

nowych klientach, ekspansja do nowych

jest rozcz∏onkowana – nasze udzia∏y

czonych oraz Bank KorAm, naszà najwi´kszà

krajów, podniesienie przychodów stano-

rynkowe poza Stanami Zjednoczonymi

azjatyckà inwestycj´, posiadajàcà 223 oddzia∏y

wià jeden z kluczy do sukcesu. Wchodzàc

to jakieÊ dwa procent – w bie˝àcych

na terenie Korei.
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>>

ZobowiàzaliÊmy si´ tak˝e do zakupu, po
uzyskaniu stosownych zezwoleƒ, Pierwszego

PRODUKTY I US¸UGI
NA SKAL¢ ÂWIATOWÑ

Banku Amerykaƒskiego o aktywach na pozio-

Chcemy dawaç naszym klientom mo˝liwoÊç

mie 3,5 miliarda USD oraz silnej obecnoÊci

wyboru, co oznacza ws∏uchiwanie si´ w ich

komercyjnej i sieci ponad 100 oddzia∏ów

potrzeby oraz oferowanie produktów i us∏ug,

w Teksasie. Ponadto, zakoƒczyliÊmy integracj´

których chcà i potrzebujà.

Washington Mutual Finance Corp. i kontynuowaliÊmy integrowanie portfeli Sears

Dzi´ki Citipro, w∏asnemu narz´dziu analizy

i The Home Depot Credit Card.

finansowej, mo˝emy dostosowaç oferowane
przez nas rozwiàzania finansowe do ka˝dego

MARKA

klienta, a wielokrotnie nagradzana bankowoÊç

Nasza marka to kontrakt zawarty z klientem.

online i us∏uga regulowania p∏atnoÊci daje

Nieustannie jà tworzymy i promujemy

klientom swobod´ i elastycznoÊç, pozwalajàc

na ca∏ym Êwiecie. W 2004 roku klienci

im korzystaç z us∏ug bankowych tak jak

docenili nasze wysi∏ki w tej mierze i Inter-

sobie tego ˝yczà i kiedy tylko chcà. Poprzez

brand uzna∏ Citigroup za wiodàcy Êwiatowy

rewolucyjne produkty, takie jak rachunek

bank us∏ug finansowych oraz przyzna∏ jej

Access, Citibank wprowadzi∏ na rynek us∏ug

13 pozycj´ wÊród wszystkich firm. Ponadto,

finansowych tysiàce mniej zamo˝nych

jedna z naszych reklam telewizyjnych

konsumentów.

dotyczàca rozwiàzaƒ przeciwko kradzie˝y
danych osobowych Citi Identity Theft

Obszar Kart wprowadzi∏ w 2004 szereg inno-

Solutions zdoby∏a w Stanach Zjednoczo-

wacyjnych produktów w Stanach Zjedno-

nych nagrod´ Emmy.

czonych, w tym kart´ CitiPremierPass, oferujàcà ∏atwy sposób zbierana punktów i ich

Z sukcesem naszej marki wià˝à si´ szanse:

wymiany; nowà kart´ CitiBusiness pomocnà

jesteÊmy najwi´kszym dostawcà kart na

w rozwijaniu dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz

Êwiecie, najwi´kszà Êwiatowà instytucjà

sieç ThankYou Redemptions, w ramach któ-

kredytowà Êwiadczàcà us∏ugi dla ludnoÊci

rej klienci wymieniajà nagromadzone punkty

oraz najwi´kszà na Êwiecie firmà detalicznà

na atrakcyjne nagrody. W Azji wprowadzili-

– pod tym wzgl´dem nie mamy sobie rów-

Êmy nowe karty, takie jak Citibank Ultima

nych. W Azji Citibank utrzyma∏ pierwszà

dla najwy˝szego segmentu rynku i pierwszà

pozycj´ wÊród marek oferujàcych us∏ugi

w regionie kart´ z opcjà cash back.

finansowe, jest tak˝e wiodàcym dostawcà
kart kredytowych i us∏ug zarzàdzania

W Ameryce Pó∏nocnej obszar Finansowania

majàtkiem zamo˝nych klientów. Citibank

Konsumenta znaczàco podniós∏ zyski i baz´

jest tak˝e podstawowym dostawcà kart

klientów dzi´ki wprowadzeniu gamy nowych,

kredytowych na W´grzech, w Pakistanie,

innowacyjnych produktów oraz wiodàcych

Zjednoczonych Emiratach Arabskich,

w bran˝y praktyk w dzia∏alnoÊci kredytowej.

Egipcie i Polsce, gdzie w maju 2004 roku

W Japonii zainstalowaliÊmy nowe automaty

wydaliÊmy pi´çset tysi´cznà kart´ kredytowà.

kredytowe oraz zoptymalizowaliÊmy telefoniczne i internetowe kana∏y sprzeda˝y,
u∏atwiajàc klientom kontakt z nami.
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W regionie Azji i Pacyfiku obszar Finanso-

Na przyk∏ad bardzo pomyÊlny okaza∏ si´

wania Konsumenta pozyska∏ w 2004 roku

pierwszy rok naszego programu tanich

ponad milion klientów a CitiGold Wealth

kredytów mieszkaniowych, w ramach

Management zdoby∏ w samym tylko 2004

którego podj´liÊmy dziesi´cioletnie

roku wi´kszà liczb´ klientów ni˝ w 2003

zobowiàzanie finansowe na poziomie

i 2002 roku ∏àcznie.

200 miliardów USD. Do koƒca 2004 roku
udzieliliÊmy kredytów w ∏àcznej kwocie

HISTORIA

67 miliardów USD. ZawarliÊmy tak˝e

W Citigroup jesteÊmy dumni z naszej bo-

umow´ ze Stowarzyszeniem Organizacji

gatej historii si´gajàcej 1812 roku. W 2004

ds. Reform Lokalnych (Association of

roku obchodziliÊmy stulecie dzia∏alnoÊci

Community Organisations Reform Now,

w Panamie, dziewi´çdziesi´ciolecie biznesu

ACORN) na Êwiadczenie jego cz∏onkom

w Argentynie i siedemdziesi´ciopi´ciolecie

us∏ug w zakresie tanich kredytów i edukacji

naszej obecnoÊci w Kolumbii.

finansowej. Umowa ta jest podobna
do porozumieƒ, które podpisaliÊmy

Nasza przesz∏oÊç daje nam wizj´ i si∏´,

z Amerykaƒskim Stowarzyszeniem

oczekiwania i szanse. Daje nam równie˝

ds. Pomocy Sàsiedzkiej (Neighbourhood

olbrzymià przewag´ w jednej z najbardziej

Assistance Corporation of America)

konkurencyjnych bran˝ na Êwiecie. Musimy

i Krajowym Centrum Szkoleƒ i Informacji

kontynuowaç wysi∏ki poprzez oferowanie

(National Training and Information

klientom najlepszych i najbardziej

Centre). Ponadto w ubieg∏ym roku

innowacyjnych produktów i us∏ug oraz

Citibank Community Development

utrzymanie nie majàcego sobie równych

przekaza∏ w formie kredytów ponad

systemu dystrybucji.

1,5 miliarda USD, przyczyniajàc si´

PODNOSZENIE JAKOÂCI
˚YCIA W SPO¸ECZE¡STWIE

do powstania oko∏o 10,000 mieszkaƒ
dla rodzin o niskich i Êrednich dochodach.

We wszystkich spo∏ecznoÊciach, w których

Nasz model biznesowy pozwala nam kon-

˝yjà i pracujà nasi pracownicy i klienci,

sekwentnie dostarczaç zadowalajàce wyniki

dostarczamy rozwiàzania i us∏ugi, które

oraz realizowaç cele rozwojowe. JesteÊmy

pomagajà uczyniç ˝ycie lepszym. Chcemy

najlepszà w bran˝y instytucjà pod wzgl´dem

odcisnàç pozytywne pi´tno na spo∏eczeƒ-

zarzàdzania i rozwoju w obszarze Kart,

stwie poprzez wspomaganie rozwoju

Finansowaniu Konsumenta i BankowoÊci

spo∏ecznoÊci lokalnych, kredyty hipoteczne,

Detalicznej w skali globalnej. Ju˝ dzisiaj

edukacj´ finansowà oraz ca∏y wachlarz

dzia∏ajàc na ca∏ym Êwiecie tworzymy GCG

produktów i us∏ug, dzi´ki którym klienci

przysz∏oÊci, dla naszej firmy i dla wszystkich

nabierajà racjonalnego, praktycznego

jej klientów.

podejÊcia do pieni´dzy.
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JesteÊmy tam
od poczàtku:
na ziemi.
W powietrzu.
Online. >>

Od lewej zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara: >> Oddzia∏ w Harbin na pó∏nocy Chin w latach
dwudziestych. >> Obraz Roberta Hallocka z 1957 roku zatytu∏owany „ Odrzutowiec”, opublikowany
w magazynie Fortune jako cz´Êç kampanii informujàcej o naszym wk∏adzie finansowym w tworzenie
szybszych i bezpieczniejszych samolotów, w tym silnika odrzutowego. >> Smith Barney access:
obsypana nagrodami witryna internetowa Klienta Prywatnego.

>> BankowoÊç Korporacyjna i Inwestycyjna
Nasza BankowoÊç Korporacyjna i Inwestycyjna (CIB) realizuje najÊmielsze zamierzenia dla klientów na
ca∏ym Êwiecie. ˚adna inna instytucja finansowa nie jest tak oddana realizacji celów swych klientów – nasz
zró˝nicowany i utalentowany personel w oko∏o 100 krajach s∏u˝y radà firmom, rzàdom oraz
instytucjom, pomagajàc im w skutecznym wype∏niani strategicznych zamierzeƒ. Znamy naszych klientów
i ich rynki, w wielu krajach dzia∏amy od 100 lat, kszta∏tujàc i rozwijajàc ich gospodark´ i infrastruktur´.
˚adna firma dzia∏ajàc na rynkach kapita-

W ciàgu ostatnich kilku lat klienci mogli

JeÊli chodzi o dzia∏alnoÊç kapita∏owà,

∏owych i w bankowoÊci inwestycyjnej nie

skorzystaç ze wspó∏pracy z prawdziwie

wzmocniliÊmy nasze mo˝liwoÊci wyko-

mo˝e poszczyciç si´ szerszym globalnym

ujednoliconym bankiem korporacyjno-in-

nawcze i produktowe nabywajàc Lava

zasi´giem, ˝adna te˝ nie jest od nas bardziej

westycyjnym. Nowa struktura pozwala

Trading, lidera w elektronicznym prze-

innowacyjna. Tworzymy rozwiàzania

nam skuteczniej reagowaç na potrzeby

twarzaniu transakcji i systemach zarzàdza-

dla tysi´cy emisariuszy i inwestorów,

klienta oraz oferowaç mu kompleksowe

nia zamówieniami typu sell-side. Dzi´ki

zapewniajàc im optymalny dost´p do rynków

us∏ugi w oparciu o podejÊcie globalne,

Lava Trading nasi klienci instytucjonalni

kapita∏owych. JesteÊmy te˝ najskuteczniejsi

uwzgl´dniajàce jego unikalne potrzeby.

majà mo˝liwoÊç skorzystania z najbardziej

w realizacji coraz bardziej z∏o˝onych

wyszukanego i funkcjonalnego systemu

rozwiàzaƒ p∏atniczych i bankowoÊci

INWESTOWANIE W BIZNES

handlu elektronicznego dost´pnego na

transakcyjnej, czego wymaga od nas

W 2004 roku kontynuowaliÊmy inwesto-

rynku, czyli technologii, która uzupe∏nia

globalna ekonomia.

wanie w biznes, by lepiej realizowaç cele

i wzmacnia nasze istniejàce platformy

naszych klientów, rozwijaç mo˝liwoÊci

i produkty.

DOSTOSOWANIE
DO POTRZEB KLIENTA

produktowe i zwi´kszaç udzia∏y w rynku.
Przej´cie przez nas Banku KorAm, szóstego

ZakupiliÊmy tak˝e dzia∏ajàcà na rynku

W 2004 roku kontynuowaliÊmy wysi∏ki

pod wzgl´dem wielkoÊci komercyjnego

instrumentów pochodnych firm´ Knight

zmierzajàce do dostarczania klientom

banku w Korei podnios∏o naszà zdolnoÊç

Trading Group, drugiego pod wzgl´dem

najlepszych w swojej klasie produktów,

obs∏ugi krajowych i mi´dzynarodowych

wielkoÊci dealera opcji i specjalist´

us∏ug i mo˝liwoÊci ich realizacji. Aby tego

klientów korporacyjnych. Po∏àczone

w dziedzinie oko∏o 500 klas opcji.

dokonaç, zreorganizowaliÊmy naszà dzia∏al-

jednostki Citigroup i KorAm stanowià

Ta transakcja podnosi nasze mo˝liwoÊci

noÊç, dzielàc jà na trzy grupy: BankowoÊç

aktualnie piàtà pod wzgl´dem wysokoÊci

w dziedzinie derywatyw, znacznie poszerza

Globalna, Globalne Rynki Kapita∏owe

dochodów instytucj´ finansowà w Korei.

skal´ naszego dzia∏ania na amerykaƒskim

i Globalne Us∏ugi Transakcyjne. Dzi´ki

Dzi´ki tej transakcji naszej bankowoÊci

rynku kapita∏owym, pozwalajàc na najwy˝-

nowej strukturze nasza organizacja lepiej

korporacyjnej w Korei przyby∏o 30 tysi´cy

szej klasy market-making i order-routing.

przystosowuje si´ do klienta, bardziej na

klientów.

Tym samym jesteÊmy w stanie sprostaç

nim koncentruje, co skutkuje lepszym

rosnàcemu wÊród naszych klientów zapo-

dostosowaniem typu produktu i zasi´gu

trzebowaniu na instrumenty pochodne

geograficznego do potrzeb klienta oraz

i transakcje z ich udzia∏em.

wzmacnia dyscyplin´ wykorzystywania
naszych zasobów.
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>>

Nasze Globalne Us∏ugi Transakcyjne

Kilka z nich przedstawiamy poni˝ej:

(GTS) og∏osi∏y przej´cie krajowych
operacji powierniczych, rozliczeniowych

W 2004 roku Citigroup dzia∏a∏a jako doradca

i obs∏ugi funduszów ABN Amro na

Cemexu, jednej z wiodàcych firm meksykaƒ-

oÊmiu rynkach Europy i Azji, ∏àcznie

skich, przy ponadgranicznym przej´ciu

z nagradzanymi holenderskimi firmami

RMC w Wielkiej Brytanii oraz by∏a jednym

powierniczymi. GTS, b´dàcy liderem

z bookrunnerów wartej 5,3 miliarda USD

w dziedzinie krajowych i ponadgranicz-

wielowalutowej globalnej linii kredytowej.

nych us∏ug transakcyjnych, zosta∏ po raz

Dzi´ki tej transakcji, b´dàcej najwi´kszà akwi-

trzeci z rz´du uznany przez Institutional

zycjà przeprowadzonà w Ameryce ¸aciƒskiej,

Investor najlepszà globalnà instytucjà

Cemex wzmocni∏ swà pozycj´ w bran˝y

powierniczà i podniós∏ wartoÊç zarzàdzanych

cementowej, obni˝y∏ koszty kapita∏u i stwo-

przez siebie aktywów z 6,4 trylion USD

rzy∏ nowe mo˝liwoÊci wynikajàce z redukcji

na 7,9 tryliona USD. Na Bermudach,

kosztów i wy˝szej efektownoÊci osiàgni´tej

b´dàcych jednym z najwa˝niejszych

dzi´ki zastosowaniu najlepszych praktyk.

Êwiatowych centrów funduszy zabezpieczajàcych typu hedge fund, nowa linia
produktowa GTS pod nazwà Obs∏uga
Funduszy zosta∏a uznana za najlepszà
w klasie dzi´ki Zarzàdzaniu Funduszami
Wzajemnymi i Zarzàdzaniu Funduszami
Zabezpieczajàcymi.

DoradzaliÊmy przy propozycjach zjednoczenia
Royal Dutch Petrolum z Schell Transport
i Trading w jednà spó∏k´ matkà, Royal Sutch
Shell plc, o wartoÊci 190 miliardów USD,
która sta∏aby si´ gie∏dowà pot´gà w bran˝y
paliwowej. Zak∏ada si´, ˝e realizacja tych propozycji doprowadzi do uproszenia zarzàdzania

S¸U˚BA KLIENTOM
Nasza wiodàca pozycja na rynku odzwierciedla jednà z naszych najwi´kszych si∏:
dostarczamy rozwiàzania klientom na
wszystkich dost´pnych rynkach. W ciàgu
ostatnich czterech lat potrzeby klientów
ewoluowa∏y wraz ze zmianami rzeczywistoÊci
rynkowej i trendów ekonomicznych.
W 2000 i 2001 roku zaoferowaliÊmy klientom obarczonym problemami kredytowymi
i ograniczeniami kapita∏owi szereg innowacyjnych produktów. A wraz z powrotem
dobrej koniunktury w ciàgu ostatniego
pó∏tora roku, doradzaliÊmy i realizowaliÊmy
wiele najbardziej znaczàcych transakcji
2004 roku.

tym podmiotem, na czym skorzystajà akcjonariusze zarówno Royal Dutch, jak i Shella.
W Azji doradzaliÊmy Westfield Group
z Australi przy fuzji trzech globalnych majàtkowych funduszy powierniczych wycenionych na 34 miliardy dolarów australijskich.
Pe∏niliÊmy tak˝e rol´ organizatora i bookrunnera przy finansowaniu mostowym o wartoÊci
2,25 miliarda USD oraz wielowalutowej linii
kredytowej o wartoÊci 4 miliardów USD;
dzia∏aliÊmy jako bookrunner przy pierwszej
emisji obligacji o wartoÊci 2,6 miliarda USD,
b´dàcej najwi´kszà po˝yczkà udzielonà w dolarach amerykaƒskich korporacji australijskiej.
Transakcje te zapewni∏y Westfield Group
∏atwiejszy dost´p do kapita∏u poprzez amerykaƒski rynek obligacji oraz ograniczy∏y koszty
finansowania dzi´ki wykorzystaniu taƒszego
kapita∏u ze Stanów Zjednoczonych.
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To, ˝e s∏yniemy z tworzenia unikalnych roz-

finansowaniu o wysokiej stopie zwrotu,

wiàzaƒ pomog∏o nam w otrzymaniu zlecenia

produktach kapita∏owych i og∏oszonych

doradztwa przy budowie transatlantyckiego

fuzjach i przej´ciach.

rurociàgu przez British Petroluem i rzàd
Azerbejd˝anu. ZaoferowaliÊmy zautomatyzo-

Za ca∏y rok otrzymaliÊmy pierwsze miejsce

wany system przesy∏ania p∏atnoÊci sprzedaw-

w rankingu gwarancji po∏àczonego d∏ugu

com i dostawcom na ca∏ym Êwiecie w ich wa-

i kapita∏u; pierwsze miejsce w finansowaniu

lutach krajowych, bez koniecznoÊci tworzenia

d∏ugiem inwestycji, pierwsze miejsce w finan-

nowej i z∏o˝onej infrastruktury bankowej.

sowaniu o wysokiej stopie zwrotu, drugie
miejsce w dzia∏alnoÊci kredytowej, trzecie

Republika Kolumbii wybra∏a Citigroup na

miejsce w produktach kapita∏owych i trzecie

jedynego organizatora emisji obligacji rzàdo-

miejsce w og∏oszonych fuzjach i przej´ciach.

wych w peso kolumbijskim, których wykup

W 12 na 25 kategorii otrzymaliÊmy pierwszà

rozpocznie si´ w marcu 2010. By∏a to pierw-

pozycj´, co potwierdza nasze doÊwiadczenie

sza znaczàca emisja tego typu w walucie

i wiedz´, jakà przekazujemy klientom poprzez

lokalnej przeprowadzona na rynku mi´dzy-

nasze produkty i us∏ugi. Rynki Kapita∏owe

narodowym. Dzi´ki tej transakcji Kolumbia

i BankowoÊç odnotowa∏y wzrost zysku

ograniczy∏a ryzyko wymiany zagranicznej

netto z 4,64 miliarda USD w 2003 roku

przy mi´dzynarodowych kredytach, posze-

do 5,40 miliarda USD w 2004.

rzy∏a baz´ inwestorskà i spowodowa∏a
presj´ cenowà na krajowym rynku papierów

Ponadto w ciàgu ubieg∏ego roku Globalne

wartoÊciowych, co przynios∏o silny spadek

Us∏ugi Transakcyjne podnios∏y zysk netto

krajowych stóp procentowych.

o 40 procent do poziomu 1,04 miliarda USD,
przychody o 13 procent, przekraczajàc

NAJLEPSI WÂRÓD SWOICH

wartoÊç 4 miliardów USD i zdoby∏y miano

Rezultaty naszych dzia∏aƒ nie podlegajà

najlepszego w bankowoÊci transakcyjnej

dyskusji, ani jeÊli idzie o dochód, ani miejsce

banku na Êwiecie, jak równie˝ trzeci rok

w rankingach. Nasz dochód netto za 2004

z rz´du zosta∏y uznane za najlepszy korpora-

rok wyniós∏ 2,04 miliarda USD (uwzgl´d-

cyjno-instytucjonalny bank internetowy.

niajàc 378 milionów USD zysku po opodatkowaniu z tytu∏u sprzeda˝y udzia∏ów
w Sambie i 4,95 miliarda USD obcià˝eƒ
po opodatkowaniu z tytu∏u WorldCOm
i Litigation Reserve Charge) i oznacza spadek
z ubieg∏orocznej wartoÊci 5,37 miliarda
USD. OdnotowaliÊmy dziewi´cioprocen-

Pragniemy podzi´kowaç naszym pracownikom za ich ustawiczne zaanga˝owanie
w naszà dzia∏alnoÊç i za sukces, jakim
by∏ 2004 rok. W rok 2005 wchodzimy
skoncentrowani na strategicznych celach
i d∏ugofalowych interesach naszych klientów.

towy wzrost przychodów w 2004 roku.
W czwartym kwartale zajmowaliÊmy pierwsze
miejsce w rankingach dotyczàcych wszystkich
podstawowych produktów globalnych,
w których konkurujemy z innymi instytucjami: finansowaniu d∏ugiem inwestycji,
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Zawsze
koncentrujemy si´
na potrzebach
naszych
klientów. >>

Od lewej zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara: >> Nawet naloty bombowe na nasze oddzia∏y
na Old Broad Street w 1940 roku nie mog∏y przeszkodzi∏ pracownikom w obs∏udze klientów podczas
wojny b∏yskawicznej w Londynie. >> Florence Spencer, doradca klienta w National City Bank, zorganizowa∏a
w naszych g∏ównym oddziale w Nowym Jorku przej´cie przez kobiety obowiàzków ich kolegów
powo∏anych do wojska podczas I Wojny Âwiatowej. >> Jeden z menad˝erów Zarzàdzania Aktywami
podczas pracy.

>> Globalne Zarzàdzanie Majàtkiem
Segment Globalnego Zarzàdzania Majàtkiem
powsta∏ w 2004 roku. DziÊ obejmuje Globalne
Badania Kapita∏owe Smith Barney, Globalnà
Grup´ Klienta Prywatnego Smith Barney oraz
BankowoÊç Prywatnà Citigroup i stanowi kluczowà cz´Êç rodziny Citigroup, a tak˝e pot´˝nà si∏´
w globalnym zarzàdzaniu majàtkiem.
Poprzez po∏àczenie mocnych stron tych trzech
renomowanych podmiotów, stworzyliÊmy jednostk´
mogàcà lepiej konkurowaç w bran˝y oraz wykorzystywaç w niej swà skal´, si∏´ i doÊwiadczenie tak,
aby w pe∏ni wykorzystaç zdolnoÊç Citigroup do realizacji z∏o˝onych potrzeb zdywersyfikowanej bazy
klientowskiej w dziedzinie zarzàdzania majàtkiem.

GLOBALNE BADANIA
KAPITA¸OWE SMITH BARNEY
Zarówno w dziedzinie produktów jak i Êwiadczenia us∏ug, rok 2004 nale˝a∏ do bardzo udanych dla
Globalnych Badaƒ Kapita∏owych Smith Barney.
Wzmacniajàc kultur´ wypracowanà w 2003 roku
a zasadzajàcà si´ na jakoÊci, badaniach w∏asnych,
precyzji w operacjach gie∏dowych i doskona∏ej obs∏udze klienta, jednostka ds. badaƒ stale podnosi∏a
sobie poprzeczk´ w 2004 roku.
JeÊli chodzi o produkty, jednostka ds. badaƒ
skoncentrowa∏a si´ na rozbudowaniu globalnego
doradztwa inwestycyjnego poprzez wprowadzenie
nowych produktów i us∏ug, a w szczególnoÊci flagowej publikacji zatytu∏owanej Strategia Globalnego Portfela (Global Portfolio Strategist). Przestawia
ona najbardziej atrakcyjne inwestycyjnie koncepcje, wpisujàc analiz´ regionalnà w kontekst ponadgraniczny i mi´dzynarodowy. Jednostka ds. badaƒ
wyda∏a równie˝ centralny repozytariusz historycznych i prognozowanych sprawozdaƒ finansowych,
dostarczajàcy klientom obszerniejszych danych
finansowych przedstawionych w przyjaêniejszym
dla klienta i ujednoliconym formacie.
Nie tracàc z oczu naszej niezale˝noÊci, zwi´kszyliÊmy pokrycie rynku do 2 600 spó∏ek akcyjnych,
reprezentujàcych oko∏o 90 procent kapitalizacji
rynkowej w podstawowych globalnych indeksach.
Pokrycie indeksu Dow Jones Global Titans 50
wzros∏o do 90 procent. By sprostaç temu wyzwaniu, dokonaliÊmy selektywnej rekrutacji renomowanych analityków z ca∏ego Êwiata.
Globalne Badania Kapita∏owe kolejny raz odnios∏y
sukces w doradztwie gie∏dowym. Lista USD
Top Picks ujawnia, ˝e drugi rok z rzàdu byliÊmy
lepsi ni˝ Êrednia bran˝owa a ca∏kowity zwrot
z tego tytu∏u wzrós∏ o 19 procent w porównaniu

z 8,87 procentowym wzrostem dla S&P 500
i 9,76 procentowym wzrostem dla Russelss 3000
za ten sam okres.

GLOBALNA GRUPA KLIENTA
PRYWATNEGO SMITH BARNEY
W 2004 roku Smith Barney jeszcze silniej skoncentrowa∏ si´ na potrzebach w zakresie stylu ˝ycia
i celach finansowych klientów, Êwiadom, i˝ wraz ze
wzrostem majàtku, kwestie te stajà si´ coraz mocniej powiàzane. Aby dodaç wartoÊci swym us∏ugom, Grupa Klienta Prywatnego wprowadzi∏a szeroki wachlarz innowacyjnych strategii inwestycyjnych w ca∏ej Citigroup w celu ulepszenia standardu
us∏ug Êwiadczonych rosnàcej bazie klientowskiej.
Grupa Klienta Prywatnego kontynuowa∏a wspieranie Konsultantów Finansowych w budowaniu
zespo∏ów ds. zarzàdzania majàtkiem, których
celem jest dostarczenie klientom szerokiego
spektrum doradztwa i us∏ug. Rozbudowano
programy kredytowe zintegrowane na platformie
zarzàdzania majàtkiem, Smith Barney poczyni∏
te˝ dalsze inwestycje w czynnik ludzki poprzez
zaawansowane programy kadrowe. W celu wsparcia
rosnàcej bazy klientów zamo˝nych, Smith
Barney odda∏ w Stanach Zjednoczonych do u˝ytku dodatkowe Centra Planowania Finansowego,
Êwiadczàce liczne us∏ugi w dziedzinie zarzàdzania
majàtkiem, w tym planowanie nieruchomoÊci,
dzia∏alnoÊç powierniczà i us∏ugi charytatywne.
W 2005 b´dziemy dalej wzmacniaç naszà kultur´
obs∏ugi klienta, wprowadzajàc Smith Barney Accel,
program rozpoznawania klienta wyposa˝ony
w wiele funkcji, w tym u∏atwianie klientom
dost´pu do Êrodków zgromadzonych na ich
Rachunkach Zarzàdzania Finansowego w oddzia∏ach Citibanku w ca∏ym kraju. Wykorzystujàc
mo˝liwoÊci platformy Citigroup, Smith Barney
zaproponuje klientom kart´ Citigroup Chairman
Card, ekskluzywny produkt o wysokiej funkcjonalnoÊci przeznaczony dla najbardziej wymagajàcych u˝ytkowników kart.
Grupa Klienta Prywatnego utrzyma∏a pozycj´ lidera
w bran˝y przy 22 procentowej mar˝y zyskowej
przed opodatkowaniem i odnotowa∏a przychody
ogó∏em w wysokoÊci 6,47 miliardów USD. Przychody z tytu∏u op∏at wzros∏y do 3,42 miliarda USD,
zaÊ generujàce op∏aty aktywa zarzàdzane przez Grup´
wzros∏y o 15 procent w stosunku do roku ubieg∏ego
i wynios∏y 240 miliardów USD. Tak silny wzrost
zawdzi´czamy zwi´kszeniu ca∏kowitego wolumenu
aktywów klientowskich, które osiàgn´∏y rekordowà
wysokà wartoÊç 1,2 biliona USD.
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BANKOWOÂå PRYWATNA
CITIGROUP
Jednostka BankowoÊci Prywatnej Citigoup (CPB)
oferujàca spersonalizowane us∏ugi zarzàdzania
majàtkiem Êwiatowym potentatom gospodarczym
i ich rodzinom, jest jednym z najwi´kszych tego
typu podmiotów na Êwiecie.
W 2004 roku oferta CPB obejmowa∏a pe∏en
zakres us∏ug zarzàdzania portfelem i doradztwa
inwestycyjnego oraz szereg us∏ug z zakresu finansowania strukturalnego i bankowoÊci. Klienci
CPB mieli dost´p do globalnych produktów
i us∏ug Citigroup, a jednoczeÊnie mogli doceniç
otwartà architektur´ oferty produktowej. Bankowcy, Prywatni odgrywali rol´ zaufanych doradców tworzàcych indywidualnie rozwiàzania
dostosowane do unikalnych potrzeb klienta.
CPB oferuje równie˝ wyjàtkowy system alokacji
aktywów, ∏àczàcy pog∏´bionà analiz´ systemu ze
strategiami alokacyjnymi pierwszorz´dnej jakoÊci
oraz specjalistycznym dost´pem do instytucjonalnych rynków kapita∏owych i mo˝liwoÊci
inwestycyjnych na ca∏ym Êwiecie.
Ale nie wszystko posz∏o jak nale˝y. Agencja regulacji rynku japoƒskiego FSA na∏o˝y∏a na CPB
sankcje za nieprawid∏owoÊci. W wyniku tych
sankcji Japan Private Bank b´dzie musia∏ zakoƒczyç dzia∏alnoÊç pod koniec wrzeÊnia 2005 roku.
Zdarzenie to znaczàco wp∏yn´∏o na sposób
prowadzenia przez CPB na ca∏ym Êwiecie
i skutkowa∏o natychmiastowymi zmianami
zarzàdczymi. CPB ÊciÊle wspó∏pracuje z japoƒskà agencjà regulacji rynku w celu rozwiàzania
wszystkich problematycznych kwestii. CPB
zobowiàza∏a si´ do obs∏ugi klienta na najwy˝szych poziomie zawodowej uczciwoÊci i w pe∏nej zgodnoÊci z przepisami prawa wià˝àcymi
w kraju, w którym obs∏uga ta ma miejsce.
Jako cz´Êç nowo powsta∏ej jednostki Globalnego
Zarzàdzania Majàtkiem, CPB mo˝e obecnie
korzystaç z dost´pu do szerszej rzeszy produktów
i fachowej wiedzy Grupy Klienta Prywatnego
Smith Barney Private i Globalnych Badaƒ Kapita∏owych Smith Barney. Dost´p ten stanowi
znaczàce podniesienie wartoÊci oferty dla klientów, pozwala tak˝e CPB na zaproponowanie im
pierwszorz´dnych rozwiàzaƒ, dostosowanych
do ich unikalnych potrzeb finansowych.

Wp∏ywamy
na kszta∏t
gospodarki.
¸àczymy oceany.
Oddajemy si´
w pe∏ni. >>

Od lewej zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara: >> Dzie∏o ilustrujàce otwarcie po∏àczenia kolejowego
mi´dzy Jokohamà a Shinbashi w 1872 roku, przedsi´wzi´cia, które przyczyni∏o si´ do rozpocz´cia modernizacji
Japonii i zosta∏o sfinansowane przez Schroders. >> W 1915 roku nasza firma International Bank Corporation
pe∏ni∏a rol´ pierwszego depozytariusza oficjalnych Êrodków przeznaczonych na budow´ kana∏u panamskiego.
Obraz przedstawiajàcy kana∏ z 1946 roku autorstwa Charlesa Sheelera. >> Wolontariusze Citigroup, wraz
z Marge Magner, Prezesem i Dyrektorem Zarzàdzajàcym Globalnej Grupy Detalicznej i Maurà Markus,
Przewodniczàcà Grupy Dystrybucji Detalicznej Citibanking pracowa∏y w 2004 roku przy odbudowie
domów biednej dzielnicy Puebla w Meksyku w ramach projektu Jimmy Cartera Habitat for Humanity.

>> Globalne Zarzàdzanie Inwestycjami
Jednostka Globalnego Zarzàdzania Inwestycjami
(GIM) jest wiodàcym dostawcà ubezpieczeƒ
na ˝ycie oraz produktów i us∏ug zarzàdzania
aktywami, wspó∏pracujàcym z instytucjonalnymi,
zamo˝nymi i detalicznymi klientami na ca∏ym
Êwiecie.
Uwaga: Na poczàtku 2005 roku og∏osiliÊmy zawarcie
porozumienia o sprzeda˝y dzia∏alnoÊci w dziedzinie
ubezpieczeƒ na ˝ycie i rent Citigoup Travelers Life &
Annuity a docelowo wszystkich mi´dzynarodowych
jednostek Citigroup zajmujàcych si´ ubezpieczeniami
firmie MetLife za kwot´ 11,5 miliarda USD.
Ostateczna wartoÊç transakcji mo˝e jeszcze ulec korekcie.

ZARZÑDZANIE AKTYWAMI
Jako ˝e w 2004 roku rynki finansowe wypracowa∏y przyzwoite zyski, nasza jednostka ds.
zarzàdzania aktywami wygenerowa∏a 10 miliardów USD w przep∏ywach netto, a 36 miliardów USD przetransferowano do St. Paul
Travelers z tytu∏u umowy Travelers Property
and Casulaty. Pod koniec 2004 roku zarzàdzaliÊmy aktywami o wartoÊci 514 miliardów
USD, co mniej wi´cej odpowiada stanowi
z 2003 roku.
Nasz dochód netto za 2004 rok wyniós∏
328 milionów USD, czyli o 27 procent mniej
ni˝ w 2003 roku. Kwota ta obejmuje wydatki
z tytu∏u rozliczeƒ rz´du 151 milionów USD.
Bez tych obcià˝eƒ dochód netto wyniós∏
389 milionów USD, czyli wzrós∏ o 20 procent.
Wzrost ten zawdzi´czamy g∏ównie rynkom
kapita∏owym, silnym zakumulowanym
przep∏ywom netto oraz ograniczeniu strat
w jednostce Retirement Services w Argentynie.
W 2004 roku jednostka ds. zarzàdzania aktywami
Citigroup Asset Management (CAM) odnotowa∏a dobre wyniki w wielu typach inwestycji.
Do grudnia 2004 roku 33 fundusze Smith
Barney i Salomon Brothers otrzyma∏o czterogwiazdkowe lub pi´ciogwiazdkowe ratingi
od wiodàcej niezale˝nej agencji ratingowej
Morningstar.
Nasza amerykaƒska jednostka ds. Klientów
Detalicznych i Zamo˝nych odnotowa∏a w 2004
wzrost wartoÊci zarzàdzanych aktywów do poziomu 199 miliardów, z czego niemal 9 miliardów USD pochodzi∏o z d∏ugoterminowych
przep∏ywów netto. CAM utrzyma∏ dominujàcà
pozycj´ wÊród firm zajmujàcych si´ zarzàdzaniem indywidualnymi rachunkami (Cerulli

Associates, wrzesieƒ 2004) i znalaz∏ si´ w grupie
dziesi´ciu najlepszych amerykaƒskich instytucji
zarzàdzajàcych funduszami powierniczymi
w oparciu o zarzàdzanie aktywami (Simfund,
styczeƒ 2005). Ponadto rozszerzyliÊmy naszà
dzia∏alnoÊç w zakresie obs∏ugi i podzleconego
doradztwa dla klientów obcych o przep∏ywy
rz´du 3,7 miliarda USD, przej´liÊmy tak˝e
ponad 2 miliardy USD w przep∏ywach od
BankowoÊci Prywatnej Citigroup.
W dzia∏alnoÊci instytucjonalnej CAM wartoÊç
ca∏kowitych zarzàdzanych aktywów wzros∏a
w 2004 roku do 185 miliardów USD dzi´ki
silnym wp∏ywom produktów p∏ynnoÊciowych.
Bardzo dobre wyniki odnotowano w dziedzinie produktów o sta∏ym dochodzie, w tym
us∏ugach podzleconego doradztwa najwi´kszemu funduszowi powierniczemu w Japonii.
Jednak rozwój zosta∏ przyhamowany przez
odejÊcie niektórych klientów, spowodowane
decyzjà Citigroup o zamkni´ciu dzia∏alnoÊci
Cititrust w Japonii.
Nasza jednostka ds. zarzàdzania aktywami
w Banamexie utrzyma∏a wiodàcà pozycj´
w Meksyku. Po∏àczone udzia∏y rynkowe
jednostki wynios∏y 20 procent, a wartoÊç
zarzàdzanych aktywów osiàgn´∏a 19 miliardów
USD. Banamex Afore Êwiadczy us∏ugi
zarzàdzania inwestycjami na rzecz ponad
5,8 miliona podmiotów.
CitiStreet, joint venture 50/50 Citigroup i State
Street jest jednà z najwi´kszych Êwiatowych firm
w dziedzinie Êwiadczeƒ, obs∏ugujàcà ponad
dziewi´ç milionów uczestników programów
Êwiadczeniowych. Pod koniec 2004 roku jednostka zarzàdza∏a w Stanach Zjednoczonych
aktywami o wartoÊci 209 miliardów USD oraz
9 miliardami USD poza USA. Nasze jednostki
ds. emerytur, Retirement Services kontynuowa∏y korzystanie z mo˝liwoÊci rynkowych,
jakie daje fakt zbli˝ania si´ pokolenia wy˝u
demograficznego do wieku emerytalnego.

UBEZPIECZENIA
NA ˚YCIE I RENTY
Ubezpieczenia na ˚ycie i Renty (LI&A) odnotowa∏y w 2004 roku rekordowy kilkunastoprocentowy wzrost wolumenu we wszystkich liniach
produktowych i doprowadzi∏y do historycznego
zdarzenia: po raz pierwszy zysk netto jednostki
przekroczy∏ miliard USD.
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Dzia∏ajàca na rynku krajowym jednostka Travelers Life & Annuity (TL&A) tak˝e ustanowi∏a
szereg rekordów. Nasze saldo rent detalicznych
wzros∏o o 12 procent do rekordowej wartoÊci
38 miliardów USD. Rekordowo dobry rok
mia∏y te˝ indywidualne ubezpieczenia na ˝ycie,
których saldo wzros∏o o 27 procent do poziomu 6 miliardów USD, a sk∏adki netto na ubezpieczenia na ˝ycie osiàgn´∏y rekordowà wartoÊç
1,58 miliarda USD. Saldo rent instytucjonalnych odnotowa∏o 11 procentowy wzrost do
poziomu 28 miliardów USD.
Swój sukces TL&A zawdzi´cza g∏ównie
zwi´kszonej penetracji sprzeda˝y zrealizowanej
na platformie dystrybucyjnej Citigroup, oraz
dalszym sukcesom w pozyskiwaniu du˝ych
korporacji spoza Citigroup. Jednostka TL&A
znaczàco podnios∏a swe udzia∏y rynkowe we
wszystkich kluczowych liniach produktowych.
Jak podaje niezale˝na organizacja ds. badaƒ
nad rynkiem ubezpieczeƒ LIMRA, nasze indywidualne ubezpieczenia na ˝ycie, które sprzedajemy g∏ównie na rynku klientów zamo˝nych
okaza∏y si´ najlepszà inwestycjà wÊród uniwersalnych produktów tego typu.
Na rynkach mi´dzynarodowych LI&A kontynuowa∏a wypracowywanie znacznych zysków
z tytu∏u tworzenia produktów ubezpieczeniowych
w ramach International Insurance Manufacturing,
platformy Citigroup ds. ubezpieczeƒ na ˝ycie
i rent dzia∏ajàcej poza Stanami Zjednoczonymi.
W 2004 roku salda na rachunkach rentowych
wzros∏y dwukrotnie do poziomu 10 miliardów
USD; podwoi∏ si´ tak˝e wolumen ubezpieczeƒ
na ˝ycie, osiàgajàc poziom 1,4 miliarda USD.
Japoƒska spó∏ka joint ventrue z Mitsui Sumitomo
Insurance osiàgn´∏a w 2004 roku wyjàtkowo
wysokà wartoÊç sprzeda˝y w zdywersyfikowanym
portfelu rentowym wynoszàcà 4,2 miliarda USD,
co oznacza 59-procentowym wzrost w stosunku
do ubieg∏ego roku. Segurps Banamex dzia∏ajàcy
w ramach IIM sta∏ si´ jednà z najlepszych spó∏ek
oferujàcych indywidualne ubezpieczenia na ˝ycie
w Meksyku. W 2004 roku wartoÊç sprzeda˝y
uniwersalnych zró˝nicowanych ubezpieczeƒ
na ˝ycie w Banamexie si´gn´∏a 512,5 miliona
USD, przekraczajàc ponad dwukrotnie poziom
z 2003 roku.

Obs∏ugujemy
klientów od
Dalekiego Wschodu
do najdalszych
zakàtków przestrzeni
kosmicznej. >>

Od lewej zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara: >> Pracownicy biura International Banking
Corporation, rok oko∏o 1920. >> Dzi´ki po˝yczce preferencyjnej udzielonej przez Citigroup w ramach
mikrofinansowania mo˝na rozpoczàç w∏asnà dzia∏alnoÊç gospodarczà – wyplatanie koszyków
w Wietnamie. >> Za∏oga statku kosmicznego Apollo II posiada∏a ubezpieczenie Travelers

>> Globalna Spo∏ecznoÊç
Od ponad 100 lat, dzia∏ajàc w ponad 100 krajach,
Citigroup pomaga ludziom realizowaç ich cele
i wieÊç produktywne ˝ycie.
Wierzymy, ˝e uda∏o nam si´ dzia∏aç w myÊl
tej zasady tak˝e w 2004 roku. Ponownie
znaleêliÊmy si´ na presti˝owym Âwiatowym
Indeksie Zrównowa˝onego Rozwoju Dow
Jones za 2005 rok (Dow Jones Sustainability
World Index) i FTSE4Good Index, obejmujàcym 10% firm, wyró˝niajàcych si´ pod wzgl´dem pracy na rzecz Êrodowiska i dzia∏aƒ socjalnych oraz dobrymi wynikami finansowymi.
TrafiliÊmy tak˝e znowu na indeks FTSE4Good
Index za spe∏nienie kryteriów w dziedzinie
zrównowa˝onego rozwoju Êrodowiska, obywatelstwa korporacyjnego, zysku dla akcjonariuszy
oraz wspierania praw cz∏owieka.

MIKROFINANSOWANIE
Od niemal 40 lat Citigroup jest wiodàcym
rzecznikiem mikrofinansowania, dzi´ki któremu dost´p do kredytów uzyskujà osoby ubogie
i ich rodziny. Wpisuje si´ to znakomicie w nasz
cel, jakim jest zwi´kszenie dost´pnoÊci zasobów
finansowych. W 2004 powo∏aliÊmy Globalnà
Jednostk´ ds. Mikrofinansowania (Global
Microfinance), grup´ zajmujàcà si´ tworzeniem
produktów i us∏ug finansowych dla instytucji
mikrofinansowania (MFI). Jednà z pierwszych
transakcji Global Microfinance by∏a emisja
obligacji Citigroup/Banamex, dzi´ki której
wiodàca meksykaƒska MFI pod nazwà Financiera Compartamos b´dzie mog∏a obs∏u˝yç
do 2008 roku milion klientów.
Fundacja Citigroup swymi grantami wspiera
programy mikrofinansowania w dziedzinie
budowania zasobów ludzkich oraz rozwoju
MFI. Fundacja jest równie˝ jednym z g∏ównych
sponsorów inicjatywy „2005 Rokiem Mikrofinansowania ONZ”, która ma na celu wyró˝niç
instytucje przyczyniajàce si´ do niwelowania
ubóstwa na Êwiecie.

INICJATYWY W BIZNESIE
W 2004 roku wartoÊç naszych inwestycji na
rzecz spo∏ecznoÊci przekroczy∏a 28 miliardów
USD. Aby zapewniç dost´p do Êrodków finansowych amerykaƒskim rodzinom o niskich
i Êrednich dochodach pragnàcym dokonaç
zakupu domu, Citigroup podj´∏a w 2003 roku
zobowiàzanie, i˝ do 2010 roku przeznaczy
200 miliardów USD na tanie kredyty hipo-

teczne. Do dzisiaj udzieliliÊmy ju˝ kredytów
na 67 miliardów USD w ramach tego zobowiàzania. W 2004 roku Citigroup by∏a gwarantem dla 168 przedsi´wzi´ç Êrodowiskowych
w USD o wartoÊci ponad 12,9 miliarda USD.
Ponadto jednostka Citigroup Venture Capital
International zainwestowa∏a 23 miliony USD
w Suzlon, dzia∏ajàcà w Indiach globalnà firm´
zajmujàcà si´ konwersjà na energi´ wiatrowà.
By∏a to nasza pierwsza inwestycja zrealizowana
w ramach nowego Programu Inwestycji
w Zrównowa˝ony Rozwój Citigroup.
W 2004 roku Citigroup obchodzi∏a pierwszà
rocznic´ przystàpienia do Zasad Równika
– dobrowolnie przyjmowanych wytycznych
opartych na politykach Banku Âwiatowego
i International Finance Corporation, których
celem jest ocena Êrodowiskowego i spo∏ecznego ryzyka zwiàzanego z finansowanymi
przez nas przedsi´wzi´ciami. Aby zapewniç
realizacj´ zarówno tych zasad jaki i naszej
pog∏´bionej Polityki Zarzàdzania Ryzykiem
Ârodowiskowym i Spo∏ecznym (Environmental
and Social Risk Management ESRM Policy),
dokonaliÊmy rewizji naszej polityki ryzyka,
w∏àczyliÊmy ryzyka Êrodowiskowe i spo∏eczne
do realizowanych przez nas standardowych
szkoleƒ oraz oraz zatrudniliÊmy nowego
Dyrektora ESRM, który b´dzie realizowa∏
i urzeczywistnia∏ nasze starania.

EDUKACJA FINANSOWA
Citigroup wraz z Fundacjà Citigroup zobowiàza∏y si´ przeznaczyç w ciàgu dziesi´ciu lat
sum´ 200 milionów USD na wparcie edukacji
finansowej, oraz powo∏a∏y Biuro Edukacji
Finansowej. Biuro wspó∏pracuje z naszymi
jednostkami w celu wspierania i wdra˝ania
inicjatyw pomagajàcym osobom prywatnym,
rodzinom i instytucjom w podejmowaniu
w∏aÊciwym decyzji finansowych. W 2004 roku
na programy edukacji finansowej wydano
ponad 22 miliony USD.
Jednà z najwi´kszych inicjatyw edukacji
finansowej by∏o stworzenie partnerstwa
z Junior Achievement (JA). W 2004 roku
Fundacja Citigroup przeznaczy∏a granty
o ∏àcznej wartoÊci ponad 2,4 miliona USD
na wsparcie programów JA w 46 krajach,
w tym USA, gdzie w 19 stanach przyznano
33 granty.
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Jednym z wielu programów realizowanych
przez Citigroup w Stanach Zjednoczonych jest
„Get Smart About Credit” wspó∏organizowany
przez Amerykaƒskie Stowarzyszenie Bankowców. W ubieg∏ym roku ponad 200 naszych pracowników przeprowadzi∏o w 40 miastach USA
kursy na temat kredytów, w których uczestniczy∏o 5 tysi´cy m∏odych ludzi.

EDUKACJA NAST¢PNYCH
POKOLE¡
W 2004 roku Fundacja Citigroup przekaza∏a
granty wartoÊci 21,6 miliona USD 42 krajom
i terytoriom na dzia∏ania zmierzajàce do przygotowania nast´pnego pokolenia do osiàgni´cia
sukcesu w ˝yciu zawodowym i osobistym.
Finansowane przez Fundacj´ programy promujà wczesnà nauk´ pisania i czytania, szkolà
nauczycieli, pomagajà s∏abiej radzàcym sobie
w szkole uczniom, promujà kreatywnoÊç
uczniów oraz zwi´kszajà dost´pnoÊç edukacji
wy˝szej wÊród populacji do tej pory s∏abiej
reprezentowanych na uniwersytetach.

DZIA¸ALNOÂå
CHARYTATYWNA
I WOLONTARIAT
Fundacja Citigroup i nasze jednostki przekaza∏y
∏àcznie w 2004 roku ponad 111 milionów USD
na cele charytatywne. Jednym z partnerów
cieszàcym si´ naszym najwi´kszym wsparciem
jest Habitat for Humanity International, dla
którego Citigroup i Banamex byli g∏ównymi
sponsorami podczas realizacji w 2004 roku
przedsi´wzi´cia Jimmy Carter Work Project.
Bob Willumstad, Prezes i Dyrektor Zarzàdzajàcy
Citirgoup wraz z ponad 40 pracownikami
pomaga∏ w budowaniu domów dla rodzin
w Puebla w Meksyku.
W 2004 roku wprowadziliÊmy tak˝e nowy
program, w ramach którego pracownicy mogà
przeznaczyç jeden pe∏nop∏atny dzieƒ pracy
w roku na wolontariat na rzecz wybranej przez
siebie organizacji non-profit. WÊród pracowników Citigroup kwitnie bogata tradycja wolontariatu, a naszà intencjà jest jej kontynuacja
i wspieranie.

>> Wyró˝nienia
W 2004 Citigroup ponownie otrzyma∏a szereg wyró˝nieƒ od niezale˝nych organizacji, mediów i inwestorów jako
najlepsza firma w bran˝y. Poni˝ej przedstawiamy ich przyk∏ady:
ACADEMY OF TELEVISION ARTS AND
SCIENCES (EMMY)
Wyró˝nienie dla reklamy telewizyjnej naszych rozwiàzaƒ przeciw z∏odziejom
Citi Identity Theft Solutions „Outfit”
ASIAMONEY
Best Overall Corporate FX Bank – Najlepszy Bank Korporacyjnych
w Transakcjach Walutowych
Best Commodities Derivatives Structured Product Bank – Najlepszy Bank
w Ustrukturyzowanych Towarowych Instrumentach Pochodnych
Best Cross-Border Cash Management Bank in Asia – Najlepszy w Bank
w Azji w Ponadgranicznym Zarzàdzaniu Gotówkà
Best Cash Management and Trade Finance House in Japan – Najlepsza
w Japonii Instytucja Zarzàdzania Gotówkà i Finansowania Handlu
ASIA RISK
Forex Derivatives House of the Year 2004 – Instytucja roku 2004
w Instrumentach Pochodnych Forex
THE ASSET
Best Bank – Najlepszy Bank
Best Debt House – Najlepsza Instytucja Obs∏ugi D∏ugu
Best Bond House – Najlepsza Instytucja Obligacji
Best Loan House – Najlepsza Instytucja Kredytowa
Best Depository Receipt Bank in Asia – Najlepszy w Azji Bank Depozytariusz
Best Cash Management Bank in Asia – Najlepszy Bank Zarzàdzania
Gotówkà w Azji
Best Cash Management Specialist – Corporate – Najlepszy Bank
Zarzàdzania Gotówkà w segmencie Korporacji
THE BANKER
Best Securitisation House – Najlepsza Instytucja Sekurytyzacji
Project Finance House of the Year – Instytucja Roku w Finansowaniu
Przedsi´wzi´ç
BUSINESS BARRONS
Best Foreign Bank in India – Najlepszy Zagraniczny Bank w Indiach
CHINA MONEY
Best International Bank – Najlepszy Bank Mi´dzynarodowy
CORPORATE INSIGHT INC.
Cztery z∏ote medale dla bankowoÊci online Citibank.com Online Banking
CORPORATE FINANCE
Best FX Bank – Najlepszy Bank Wymiany Zagranicznej
DALBAR
Fundacja Smith Barney Fund Family zaj´∏a pierwsze miejsce w JakoÊci
Komunikacji i Doskona∏oÊci w Zarzàdzaniu inwestycjami
Travelers Life & Annuity otrzyma∏ Piecz´ç Doskona∏oÊci DALBAR
za product Variable Life i Variable Annuity Quarterly Statements
EUROWEEK
MTN Issuing and Paying Agent of the Year – Agent roku w emisji
MTN i p∏atnoÊciach
EUROMONEY
Best Private Bank in US – Najlepszy Bank BankowoÊci Prywatnej w USA
Best Bank in Asia, Mexico – Najlepszy Bank w Azji, Meksyk
Best Bank for International Cash Management – Najlepszy Bank
w Mi´dzynarodowej BankowoÊci Transakcyjnej
Best Cash Management Bank in Asia, Latin America, Emerging
Europe – Najlepszy Bank w BankowoÊci Transakcyjnej w Azji,
Ameryce ¸aciƒskiej i Wschodzàcej Europie
Best Provider of Structured Products (Citigroup Private Bank)
– Najlepszy Dostawca Produktów Ustrukturyzowanych
(BankowoÊç Prywatna Citigroup)
Best Provider of FX (Citigroup Private Bank) – Najlepszy Dostawca
Wymiany Walutowej (BankowoÊç Prywatna Citigroup)
Best Overall in Capital Rising – Najlepsza Instytucja w Zdobywaniu Kapita∏u
Best Loan House in Emerging Europe – Najlepsza Instytucja Kredytowa
we Wschodzàcej Europie
Best M&A House in Emerging Europe – Najlepsza Instytucja Fuzji i Przej´ç
w Europie Wschodzàcej
Key Relationship FX Bank – Kluczowy Bank w Transakcjach Wymiany Walut
Most Innovative Approach to FX Business – Najbardziej Innowacyjne
PodeÊcie do Dzia∏alnoÊci Wymiany
Best Investor Services in Asia – Najlepszy Dostawca Us∏ug Inwestorskich
w Azji
Most Preferred International Bank, China CFO Survey – Najbardziej
Preferowany Bank Mi´dzynarodowy, Badanie CFO Chiny

Best Issuing and Paying Agent – Najlepszy Agent Emisji i P∏atnoÊci
Best Website for Cash Management – Najlepsza Witryna Internetowa
w BankowoÊci Transakcyjnej
Best Payments Bank in Asia, Latin Amercia and Emerging Europe
– Najlepszy w dziedzinie p∏atnoÊci Bank w Azji, Ameryce ¸aciƒskiej
i Wschodzàcej Europie
Best Transaction Services Bank in Latin America, Asia and Emerging
Europe – Najlepszy w Us∏ugach Transakcyjnych Bank w Ameryce
¸aciƒskiej, Azji i Wschodzàcej Europie
Best Bond House in U.S. – Najlepsza Instytucja Emisyjne w USA
Best Debt House in Latin America – Najlepsza Instytucja Zarzàdzania
D∏ugiem w Ameryce ¸aciƒskiej
Best Equities House in Mexico – Najlepsza Instytucja Kapita∏owa w Meksyku
FINANCE ASIA
Best Bank in Asia – Najlepszy Bank w Azji
Best Cash Management in Asia – Najlepsza Instytucja BankowoÊci
Transakcyjnej w Azji
FORBES.COM
Best of the Web in Financial Services Category B2B Directory
– Najlepsza Instytucja Finansowa w Kategorii B2B
GLOBAL CUSTODIAN
Best Prime Broker in Class in Client Service (Client With More than
USD 1 billion) – Najlepszy Wiodàcy Broker w Klasie w Us∏ugach
Klientowskich (dla klientów ze Êrodkami przekraczajàcymi 1 miliard USD)
Best in Class for Mutual Fund Administration – Najlepsza Instytucja
w Klasie w Zarzàdzaniu Funduszami Wzajemnymi
Best in Class for Hedge Fund Administration in Bermuda – Najlepsza
Instytucja w Klasie w Zarzàdzaniu Funduszami Zabezpieczajàcymi
na Bermudach
GLOBAL FINANCE
Best Investment Bank – Najlepszy Bank Inwestycyjny
Best Equity Bank – Najlepszy Bank Kapita∏owy
Best Debt Bank – Najlepszy Bank w Zarzàdzaniu D∏ugiem
Best Overall Bank for Cash Management – Najlepszy Bank w BankowoÊci
Transakcyjnej
Best Corporate/Institutional Internet Bank – Najlepszy
Korporacyjny/Instytucjonalny Bank Internetowy
Best Corporate/Institutional Internet Bank Latin America, North America
- Najlepszy Korporacyjny/Instytucjonalny Bank Internetowy w Ameryce
¸aciƒskiej i Ameryce Pó∏nocnej
Best Industrial/Chemicals Investment Bank – Najlepszy Bank Inwestycyjny
dla Bran˝y Przemys∏owej i Chemicznej
Best Telecom Investment Bank – Najlepszy Bank Inwestycyjny dla Bran˝y
Telekomunikacyjnej
Best Technology Inwestment Bank – Najlepszy Bank Inwestycyjny
w Bran˝y Technologicznej
Best Western Europe, Latin America, Asia, Middle East/Africa, Central
and Eastern Europe Investment Bank – Najlepszy Bank Inwestycyjny
w Europie Zachodniej, Ameryce ¸aciƒskiej, Azji, Dalekim
Wschodzie/Afryce, Europie Ârodkowej i Wschodniej
Best North America and Latin America Debt Bank – Najlepszy Bank
Zarzàdzajàcy D∏ugiem w Ameryce Pó∏nocnej i Ameryce ¸aciƒskiej
Best Latin Ameria Equity Bank – Najlepszy Bank Kapita∏owy
w Ameryce ¸aciƒskiej
Best Online Cash Management Bank in Asia, Latin America
and EMEA- Najlepszy Bank w BankowoÊci Transakcyjnej Online
w Azji, Ameryce ¸aciƒskiej i EMEA
Best Middle East/Africa M&A Bank – Najlepszy w fuzjach i przej´ciach
Bank na Dalekim Wschodzie i w Afryce
Best Equity Derivatives Provider – Najlepszy Dostawca Kapita∏owych
Instrumentów Pochodnych
Best Corporate/Institutional Integrated Website – Najlepsza
Korporacyjna/Instytucjonalna Zintegrowana Witryna Internetowa
Best FX Derivatives Provider – Najlepszy Dostawca Instrumentów
Pochodnych w Transakcjach Wymiany
Best Bank for Cross-Border Pooling and Netting in Asia, Latin America
and Middle East/Africa – Najlepszy w ponadgranicznym
wspó∏wykorzystwaniu zasobów i budowaniu sieci Bank w Azji,
Ameryce ¸aciƒskiej, na Bliskim Wschodzie i w Afryce
Best Trade Finance Bank – Najlepszy Bank w Finansowaniu Handlu
Best Overall Bank for Cash Management in Latin America – Najlepszy
w BankowoÊci Transakcyjnej Bank w Ameryce ¸aciƒskiej

Best Bank for Liquidity/Working Capital Management in Latin America
– Najlepszy w Zarzàdzaniu P∏ynnoÊcià/Kapita∏em Obrotowym Bank
w Ameryce ¸aciƒskiej
Best Provider of Outsourced Treasury Solutions – Najlepszy Dostawca
Podzlecanych Rozwiàzaƒ Skarbowych
Best Foreign Exchange Bank in Latin America – Najlepszy w Wymianie
Zagranicznej Bank w Ameryce ¸aciƒskiej
Best Provider of Money Market Funds – Najlepszy Dostawca Finansowania
Rynkowego
Best Trade Finance Bank in Americas, Mexico – Najlepszy w Finansowaniu
Handlu Bank w Amerykach, Meksyk
GLOBAL INVESTOR
Best Global Custodian in Asia – Najlepsza Globalna Instytucja Powiernicza
w Azji (niewa˝ony)
IFR
Global Bond Fund – Globalna Instytucja Obligacji
European Securitisation House – Europejska Instytucja Sekurytyzacji
US High-Yield Bond House – Amerykaƒska Instytucja Obligacji
o Wysokim Zwrocie
Emerging Market, EEMEA & Latin America Bond House – Instytucja
Obligacji na Rynkach Wschodzàcych, EEMEA & Ameryce ¸aciƒskiej
EEMEA Emerging Market Loan House – Instytucja Kredytowa
na Rynkach Wschodzàcych w Europie
IFR ASIA
Bank of the Year – Bank Roku
Best Bond House – Najlepsza Instytucja Obligacji
Best Loan House – Najlepsza Instytucja Kredytowa
IMONEYNET
Citigroup Asset Management Named number 1 Money Fund Manager
for Sterling and Joint number 1 for the Euro - Zarzàdzanie Aktywami
Citigroup zdoby∏o pierwsze miejsce w Zarzàdzaniu Funtem Sterligiem
i pierwsze miejsce ex equo dla euro
INSTITUTIONAL INVESTOR
World”s Largest Global Custodian – Najwi´ksza Globalna Instytucja
Powiernicza Âwiata
Number 1 Municipal Securities Trading & Sales by Volume – pierwsze
pod wzgl´dem wolumenu miejsce w Us∏ugach Obrotu i Sprzeda˝y
dla W∏adz Lokalnych
Best US Cash Equity Execution Trading & Sales by Volume – Najlepsza
pod wzgl´dem wolumenu Instutycja Obrotu i Sprzeda˝y Gotówkà
i Kapita∏em
JANE’S TRANSPORT FINANCE
Shipping House of the Year – Instytucja Finansujàca w Transporcie Roku
LATIN FINANCE
Six Deals of the Year – SzeÊç Transakcji Roku
PROFIT AND LOSS
Best Digital FX – Najepsze Cyfrowe Transakcje Wymiany
PUBLIC RELATIONS SOCIETY OF AMERICA
Citi Cards Received 2004 Bronze Anvil for Media Relations – Karty Citi
otrzyma∏y w 2004 roku Bràzowe Kowad∏o za relacje z mediami
TREASURY MANAGEMENT INTERNATIONAL
Best Global Bank – Najlepszy Bank Globalny
Best e-commerce Bank – Najlepszy Bank w handlu elektronicznym
Best Cash Management Bank in North America – Najlepszy w BankowoÊci
Transakcyjnej Bank w Ameryce Pó∏nocnej
TREASURY & RISK MANAGEMENT
Best International Cash Management – Najlepsza Mi´dzynarodowa
Instytucja BankowoÊci Transakcyjnej
USA TODAY
Smith Barney Fund Was Named as One of 2004 All-Star Funds in Multicap
Growth Category – Fundacja Smith Barney uzyska∏a w 2004 roku pierwszà
pozycj´ w kategorii Fundacji zajmujàcych si´ wzrostem w Multicap
WATCHFIRE GOMEZPRO
Number 1 Full-Service Brokerage Website (Smith Barney) – Pierwsza
pozycja wÊród witryn internetowych zajmujàcych si´ pe∏nà obs∏ugà
dzia∏alnoÊci maklerskiej (Smith Barney)
WORKING MOTHER
100 Best Companies for Working Mothers – miejsce na liÊcie
100 Najlepszych Firm dla Matek Pracujàcych

>> 9 Kluczowych Linii Produktowych

GLOBALNA GRUPA DETALICZNA

Citigroup skupia si´ na dziewi´ciu odr´bnych liniach produktów w czterech grupach biznesowych: Globalnej Grupie Detalicznej,
Globalnym Zarzàdzaniu Majàtkiem, BankowoÊci Korporacyjnej i Inwestycyjnej oraz Globalnym Zarzàdzaniu Inwestycyjnym. Wyniki
naszej dzia∏alnoÊci w rozbiciu na regiony zosta∏y przedstawione na str. 28. Poni˝ej zamieszczamy wyniki finansowe dla ka˝dej z dziewi´ciu linii produktów. Obejmujà one dochód netto, kluczowe wskaêniki stanu naszej dzia∏alnoÊci, a tak˝e najwa˝niejsze wydarzenia.
KARTY
Dochód netto (mld USD)
4.7
3.0

3.6

Nale˝noÊci w Zarzàdzaniu
na koniec okresu (mld USD)
158 166

WYBRANE INFORMACJE
■ Citi Cards North America wprowadzi∏y system ThankYou Redemptions Network,
którego cz∏onkowie mogà zbieraç punkty i wymieniaç je na atrakcyjne nagrody.
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■

2.6
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2001 2002 2003 2004

■

Diner Club i MasterCard zawar∏y porozumienie o szerszej globalnej
akceptowalnoÊci kart nale˝àcych do cz∏onków Diners Club North Amercia
oraz rozszerzy∏y akceptowalnoÊç kart Diners Club International w Stanach
Zjednoczonych i Kanadzie.
Jednostka ds. Kart w Azji wprowadzi∏a pierwszà w regionie kart´
z opcjà cash back.

FINANSOWANIE KONSUMENTA
Dochód netto (mld USD)
2.4
2.3
2.0
1.9

Ârednia Kredytowania (mld USD)
82.0

90.7

100.0

71.4

WYBRANE INFORMACJE
■ Jednostka ds. Finansowania Konsumenta przeprowadzi∏a znaczàcà kampani´
brandingowo-marketingowà oraz zawar∏a umowy reklamowo-sponsorskie
dotyczàce dwóch samochodów NASCAR Nextel Cup.
■

2001 2002 2003 2004

2001 2002 2003 2004
■

Og∏oszono podpisanie kluczowego porozumienia z ACORN, Stowarzyszeniem
Organizacji ds. Reform Lokalnych na dzia∏ania majàce na celu zach´cenie
ludzi do nabywania domów na w∏asnoÊç, podniesienie dost´pnoÊci kredytów
i promocj´ edukacji finansowej.
Sfinalisowano przej´cie Washington Mutual Finance Corp, co przynios∏o
jednostce dodatkowe 400 oddzia∏ów i 4 miliardy USD w aktywach.

BANKOWOÂå DETALICZNA
Dochód netto (mld USD)

BankowoÊç Detalicza (mld USD)

4.6

Depozyty
Deposits
261
Kredyty
Loans
240

4.0
2.9

208

2.5

■

146
119

SMITH BARNEY

2001 2002 2003 2004

WYBRANE INFORMACJE
■ Citibank zakoƒczy∏ przej´cie banku KorAm w Korei Po∏udniowej, pozyskujàc 223
oddzia∏y i 16 miliardów USD w aktywach (∏àcznie 37 miliardów USD we wszystkich
jednostkach).
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159 185
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■

Citibank kontynuowa∏ dzia∏anie osiàgajàcej bardzo dobre wyniki jednostki ds. analiz
potrzeb finansowych Citipro, która w 2004 przeprowadzi∏a 235 tysi´cy takich analiz,
czyli o 18 procent wi´cej ni˝ w 2003 roku.
CitiCapital sprzeda∏ podmiot North American Transportation Finance w Stanach
Zjednoczonych i Vendor Finance w Europie Zachodznie, z zamiarem przeznaczenia
uwolnionych Êrodków na dzia∏alnoÊç w obszarach o wi´kszym potencjale wzrostu.

SMITH BARNEY
Dochód netto (mld USD)
0.9
0.8 0.8

Aktywa Klientów Ogó∏em (mld USD)

0.9
967

1,068

1,156

WYBRANE INFORMACJE
■ Zarzàdzane aktywa osiàgn´∏y rekordowo wysokà wartoÊç niemal
1,2 tryliona USD.

891
■

■
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Smith Barney zrealizowa∏ najwy˝szà w bran˝y 22 procentowà mar˝´
przed opodatkowaniem.
Wypracowa∏ przychody ogó∏em wartoÊci 6,47 miliarda USD,
o 11 procent wi´cej ni˝ w 2003 roku.

GLOBALNE ZARZÑDZANIE MAJÑTKIEM

BANKOWOÂå PRYWATNA

BANK KORPORACYJNY I INWESTYCYJNY

RYNKI KAPITA¸OWE I BANKOWOÂå

Dochód netto (mld USD)

Wolumeny na Dzia∏alnoÊci (mld USD)
224

0.6

195

0.5

159 170

0.4

WYBRANE INFORMACJE
■ Wolumeny klientów wzros∏y o 15 procent do poziomu 224 miliardów USD dzi´ki
26-procentowemu wzrostowi w aktywach pod w∏asnà administracjà.
■
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Dochód netto (mld USD)
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Globalny Rynek Gwarantowania
& Equity
Emisji
d∏ugu i Market
Kapita∏u Share
(%) (%)
12.1
10.3 10.3
9.4

2001 2002 2003 2004

■

Wiodàce udzia∏y rynkowe we wszystkich podstawowych produktach oraz
pierwsza pozycja wÊród globalnych gwarantów w zakresie wolumenów i op∏at.
Ponad 110-procentowy roczny przyrost wolumenu og∏oszonych fuzji i przej´ç,
wynik niemal trzykrotnie lepszy ni˝ lider rynku.

US¸UGI TRANSAKCYJNE
Dochód netto (mld USD)

Aktywa Powierzone
(koniec
okresu,
(average
in tryliony
billions)USD)

1.0
0.6

121
100

0.7
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WYBRANE INFORMACJE
■ Wielokrotnie nagradzana platforma bankowoÊci elektronicznej CitiDirect Online
Banking jest dost´pna w 90 krajach i przetwarza ponad 39 milionów transakcji
na ca∏ym Êwiecie.
■
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■
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GLOBALNE ZARZÑDZANIE INWESTYCJAMI

Zawarto umowy partnerskie z uniwersytetami w Harvardzie i Stanford oraz
London School of Economics o wspó∏pracy szkoleniowej w zakresie umiej´tnoÊci
strategicznych i przywódczych naszych pracowników.

WYBRANE INFORMACJE
■ Pierwsza instytucja finansowa, która po koniec kwarta∏u (4Q 2004) zdoby∏a
pierwsze miejsca w rankigach wszystkich czterech podstawowych kategorii
produktowych: finansowaniu d∏ugiem inwestycji, finansowaniu o wysokiej
stopie zwrotu, papierach wartoÊciowych oraz og∏oszonych fuzjach i przej´ciach.
■

2001 2002 2003 2004

BankowoÊç Prywatna przeprowadzi∏a globalnà ankiet´ wÊród najzamo˝niejszych
inwestorów w celu lepszego poznania ich unikalnych potrzeb finansowych
i dostosowania do nich przysz∏ych produktów i us∏ug.

2001 2002 2003 2004

Og∏oszono przej´cie jednostek powierniczych, rozliczeniowych i zarzàdzania
funduszami ABN AMRO na oÊmiu rynkach Europy i Azji, w tym Holandii.
Insitutional Investor uzna∏ jednostk´ Us∏ug Transakcyjnych najwi´kszà globalnà
instytucjà powierniczà Êwiata.

ZARZÑDZANIE AKTYWAMI
Dochód netto (mld USD)

Aktywa Zarzàdzane (mld USD)

0.4

522 514
438 463

0.3

WYBRANE INFORMACJE
■ 33 fundusze Smith Barney i Salomon Brothers uzyska∏y
cztero- i pi´ciogwiazdkowe ratingi Morningstar (na grudzieƒ 2004).
■
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■

UBEZPIECZENIA NA ˚YCIE I RENTY
Dochód netto (mld USD)
1.1
0.9

Wolumeny obsz. biznesu (biliony USD)

Travelers Life & Annuity
International Insurance
Manufacturing

0.8
0.6
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Zwi´kszono penetracj´ kana∏ów dystrybucji nie nale˝àcych do Citigroup,
uzyskujàc 29-procentowy wzrost w zarzàdzanych aktywach w
detalu/rentach/poddoradztwie realizowanym kana∏ami obcymi.

WYBRANE INFORMACJE
■ Po raz pierwszy dochód netto przekroczy∏ miliard USD.

■

2001 2002 2003 2004

Przej´to 10 miliardów USD w przep∏ywach netto od klientów naszej
BankowoÊci Detalicznej, Instytucjonalnej i Prywatnej. Utrzymano
dominujàcà pozycj´ rynkowà w indywidualnie zarzàdzanych rachunkach
w Stanach Zjednoczonych (Cerulli Associates, wrzesieƒ 2004).

Rekordowo wysoki kilkunastoprocentowy wzrost we wszystkich pi´ciu
obszarach biznesu, zwiàzany ze wzrostem na rynku wewn´trznym
i zwi´kszeniem mi´dzynarodowej penetracji.
WartoÊç sprzeda˝y zró˝nicowanych rent w Japonii osiàgn´∏a 4 miliardy
USD, co oznacza 59-procent wzrost w porównaniu z 2003 rokiem.

Citigroup jest obecnie najwi´kszà
i najskuteczniejszà instytucjà finansowà
na Êwiecie. Nasza historia si´ga 1812
roku i w pewnym sensie stanowi histori´ rozwoju us∏ug finansowych od lat
najwczeÊniejszych do chwili obecnej.
Niniejszy Raport Roczny przedstawia
niektóre z naszych historycznych
osiàgni´ç, innowacji i sukcesów. >>

Przez lata
budowaliÊmy
globalnà
rodzin´. >>

Od lewej zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara: >> Bank Handlowy obchodzi 125-lecie swej dzia∏alnoÊci
finansowej w Polsce.>> Jeden z 223 naszych oddzia∏ów banku KorAm w Korei.>> Na poczàtku lat
osiemdziesiàtych Banamex wprowadzi∏ do Meksyku bankomaty.

>> Dziedzictwo Citigroup
W 1812 nasza pierwsza spó∏ka, Citi Bank of
New York, by∏a niewielkà konserwatywnà firmà
starajàcà si´ utrzymaç na rynku us∏ug finansowych jako rodzaj udzielajàcego swym cz∏onkom
po˝yczek stowarzyszenia kupieckiego.
Niemal od poczàtku swej dzia∏ania bank finansowa∏ przedsi´wzi´cia rzàdowe. Po kilku niepowodzeniach we wczesnych latach, odnalaz∏ swe
miejsce na rynku i zaczà∏ odgrywaç istotnà rol´
w rozwoju sektora bankowego.

W latach dwudziestych Roger Steffan z National
City Bank w Nowym Jorku powo∏a∏ departament Po˝yczek Osobistych, w ramach walki
z lichwà. DoÊwiadczenia kredytowe Juana
Sancheza pozyskane w National City Bank
podczas Wielkiej Depresji pomog∏y mu
w uratowaniu wielu firm kolumbijskich po
rewolucji z 1948 roku. Tak jak ich poprzednicy
z IBC, weterani II Wojny Âwiatowej wyposa˝eni jedynie w teczk´ i ksi´g´ g∏ównà, ruszali
w Êwiat, aby rozpoczàç prowadzenie biznesu.

Wiele firm, które z czasem sta∏y si´ cz´Êcià
Citigroup powsta∏o w dziewi´tnastym wieku.
W 1818 roku utworzono Schroders a w 1822
Farmers” Loan and Trust. Pod koniec dziewi´tnastego wieku pojawi∏y si´ Travelers,
Smith Barney, Bank Handlowy, Banamex
i Golden State Bancorp, zaÊ z poczàtkiem
dwudziestego wieku powsta∏y International
Banking Corporation (IBC), Salomon
Brothers oraz The Associates.

W nieco bli˝szych nam czasach Isabel Benham,
analityk ds. kolejnictwa z Shearson Hayden
Stone przyczyni∏a si´ do uratowania wielu
firm po bankructwie Penn Central. Louis
Ranieri z Salomon by∏ Êwiatowym pionierem
finansowania hipotecznego, zaÊ John Meriwether
odegra∏ znaczàcà rol´ przy tworzeniu rynku
instrumentów pochodnych. Murray Stephani
z Shearson powo∏a∏ pierwszy departament
analityki kapita∏owej na Wall Street.

NASI PRZYWÓDCY

INNOWACYJNOÂå

Firmy, z których rozwin´∏a si´ Citigroup
odnosi∏y sukces pod rzàdami wizjonerskich
przywódców o umiej´tnoÊciach d∏ugofalowego planowania. James Batterson z Travelers
Insurance marzy∏ o wprowadzeniu w Ameryce
Pó∏nocnej ubezpieczeƒ od nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków. James Stilman z Citibanku
wyobra˝a∏ sobie wielki bank krajowy, zaÊ
Frank Vanderlip chcia∏, aby wszystkie oddzia∏y
w najcz´Êciej odwiedzanych portach mia∏y
zasi´g mi´dzynarodowy. Arthur, Percy i Herbert
Salomon rozpoczynali jako brokerzy finansowi,
codziennie sk∏adajàcy wizyty swym klientom.
Walter Wriston i John Reed z Citicorp
zrewolucjonizowali bankowoÊç detalicznà
i sprawili, ˝e bankomat sta∏ si´ tak niezb´dny
jak telefon. A Sandy Weill po∏àczy∏ to wszystko,
tworzàc nowy model globalnych us∏ug finansowych.

InnowacyjnoÊç produktowa i dystrybucyjna
le˝a∏y zawsze u podstaw dzia∏alnoÊci jednostek Citigroup. Travelers jako pierwszy zaoferowa∏ ubezpieczenia od podró˝y samochodem,
samolotem, grupowe i indywidualne „podwójne”
ubezpieczenia na ˝ycie oraz jako pierwszy
ubezpiecza∏ amerykaƒskich astronautów.
The Associates zorganizowa∏ finansowanie
dla Modelu T forda, pierwszego samochodu
osobowego przeznaczonego na rynek masowy.
Poprzednik Golden State Bancorp udzieli∏
pierwszego kredytu w ramach ustawy GI Bill
weteranom II Wojny Âwiatowej. Poprzednicy
EAB jako pierwsi otworzyli swe drzwi dla
klientów w soboty oraz zaoferowali rachunki
oszcz´dnoÊciowe osobom niepe∏noletnim.
Banamex wprowadzi∏ w Meksyku bankomaty,
rachunki oszcz´dnoÊciowe oraz indywidualne
linie kredytowe.

Na samym poczàtku dzia∏alnoÊci Citigroup,
tak jak i dzisiaj, jej pracownicy byli cz´sto
pionierami w swych dziedzinach. Red Reed
z IBC, legendarny dealer walutowy zainstalowa∏ telefony wsz´dzie, gdzie si´ tylko da∏o,
nawet ze swej ∏azienki w Szanghaju móg∏
prowadziç interesy. Pod przywództwem
Florence Spencer, kobiety zatrudnione
w National City Bank zastàpi∏y powo∏anych
do wojska kolegów podczas I Wojny Âwiatowej.

Oprócz wprowadzana innowacji Citigroup
znane jest równie˝ ze znoszenia geograficznych granic swej dzia∏alnoÊci. Schroders by∏
jednym z pierwszych zagranicznych banków
w Japonii, tak˝e jako jeden z pierwszych
w∏àczy∏ si´ w finansowanie japoƒskich kolei.
Bank Handlowy by∏ jednym z nielicznych
banków wpierajàcych handel z Rosjà przed
powstaniem Zwiàzku Radzieckiego oraz
Europà Zachodnià. National City Bank jako
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pierwszy amerykaƒski bank uzyska∏ licencj´
na otwieranie oddzia∏ów za granicà oraz na
budow´ departamentu wymiany zagranicznej.
Fuzja biura maklerskiego Chas. D. Barney
& Vo.’s z jednostkà zajmujàcà si´ gwarancjami
emisyjnymi Edward B. Smith Co.’s w 1938
roku stworzy∏a wczesnà pe∏nozakresowà
firm´ inwestycyjnà.
Citibank by∏ pierwszym bankiem w USA,
który wprowadzi∏ do swej oferty czeki podró˝ne,
fundusze powiernicze i negocjowalne certyfikaty depozytowe. Naturalnie zaÊ po∏àczenie
Travelers i Citicorp na zawsze zmieni∏o
krajobraz bran˝y us∏ug finansowych.
National City Bank pomóg∏ sfinansowaç
pierwszy telegraficzny kabel transatlantycki
w 1866 roku oraz rozwój amerykaƒskiej kolei.
PomagaliÊmy w dzia∏alnoÊci handlowej,
finansowaliÊmy budow´ dróg i przesy∏aliÊmy
drogà elektronicznà pieniàdze z jednego koƒca
globu na drugi. UdzieliliÊmy pierwszych
kredytów zagranicznych na finansowanie
budowy kolei w Meksyku, Ameryce Ârodkowej i po∏udniowej oraz Japonii, dzi´ki nam
powsta∏y ca∏e floty odrzutowców i supertankowców. Wszystkim spo∏ecznoÊciom s∏u˝yliÊmy naszymi Êrodkami i fachowà wiedzà.
W latach siedemdziesiàtych pomogliÊmy
wyjÊç z kryzysu finansowego miastu Nowy
Jork, zapewniliÊmy finansowanie handlu
z Koreà podczas kryzysów naftowych oraz
odegraliÊmy rol´ ko∏a ratunkowego podczas
kryzysu z zad∏u˝eniem Indonezji.
Citigroup mo˝e si´ poszczyciç 200-letnià
tradycjà innowacyjnoÊci i osiàgni´ç. Przez te
wszystkie lata osiàgaliÊmy sukces poniewa˝
do naszej dzia∏alnoÊci podchodziliÊmy w sposób
d∏ugofalowy. Mamy zamiar realizowaç takie
samo podejÊcie w ciàgu nadchodzàcych stuleci.

>> Spojrzenie na Citigroup
Citigroup posiada unikalne mo˝liwoÊci, które pozwalajà mu zdystansowaç konkurencj´ i zapewniç rozwój
nawet w trudnych warunkach rynkowych.

REKORDOWE WYNIKI >> sta∏e skupienie si´ na wzroÊcie

Dochód netto
Aktywa
Zwrot na akcjach zwyk∏ych
Kapita∏ akcyjny1

2004
17 mld USD
1,5 bln USD
17%
115,5 mld USD

2003
17,9 mld USD
1,3 bln USD
19,8%
104,1 mld USD

DYWERSYFIKACJA DOCHODU >> zdywersyfikowana baza
generowania zysków pozwala Citigroup na rozwój w trudnych
warunkach rynkowych
% udzia∏y wed∏ug produktu*
Globalna Grupa Detaliczna
72%
72%

wraz z uprzywilejowanymi powierniczymi papierami wartoÊciowymi

Dochód netto
Globalna Grupa Detaliczna
BankowoÊç Korporacyjna
i Inwestycyjna

13%

2004
1,8 mld USD

2003
9,5 mld USD

7%

8%
16%

2,0 mld USD

5,4 mld USD

47%
5%

Globalne Zarzàdzanie
Majàtkiem

1,2 mld USD

Globalne Zarzàdzanie
Inwestycjami

1,3 mld USD

1,3 mld USD

10%

1,1 mld USD

8%

14%

BankowoÊç Korporacyjna
i Inwestycyjna

13%

Globalne Zarzàdzanie
Majàtkiem

7%

Globalne Zarzàdzanie
Inwestycjami

8%

% udzia∏y wed∏ug regionu*
Ameryka Pó∏nocna

47%

Azja

16%

Japonia

5%

Meksyk

10%

EMEA

14%

Ameryka ¸aciƒska

8%

* z wy∏àczeniem W∏asnej Dzia∏alnoÊci Inwestycyjnej oraz Korporacyjnej/pozosta∏ej)

DYSCYPLINA KOSZTOWA >> powierzone nam pieniàdze
traktujemy jak nasze w∏asne

SI¸A KAPITA¸OWA >> si∏a kapita∏owa1 Citigroup w wysokoÊci
115,5 miliarda USD ma kluczowe znaczenie dla naszych ratingów

Wzrost Przychodów i Kosztów Operacyjnych

Moody”s

2004
1
2

9%
[EXPENSE] — koszty

[REVENUE] — przychody

10%
[EXPENSE2] — koszty

[REVENUE1] — przychody

12%

5%

S&P Fitch

Citigroup

Aa1

AA-

AA+

Citibank

Aa1

AA

AA+

Citigroup Global Markets
Holdings Inc.

Aa1

AA-

AA+

Travelers Insurance Company

Aa2

AA

AA

2003

Z wy∏àczeniem dochodu ze sprzeda˝y Samby
Z wy∏àczeniem obcià˝eƒ z tytu∏u WorldCom i Litigation Reserve Charge

Ratingi na 31.01.2005
1
i uprzywilejowane powiernicze papiery wartoÊciowe

BEZWZGL¢DNA PRZEWAGA W DYSTRYBUCJI >> posiadamy najwi´ksze mo˝liwoÊci dystrybucji wÊród firm oferujàcych us∏ugi
finansowe na ca∏ym Êwiecie; obs∏ugujemy 200 milionów rachunków, dzia∏ajàc w ponad 100 krajach poprzez ró˝norodne kana∏y:

>> Wyniki Finansowe w Skrócie
DOCHÓD NETTO CITIGROUP — W PODZIALE NA PRODUKTY

W milionach dolarów za wyjàtkiem wartoÊci procentowych i kwot na akcje
2004

2003

% Zmiany

DOCHÓD SEGMENTU

GLOBALNA GRUPA DETALICZNA

Karty
Finansowanie konsumenta
BankowoÊç detaliczna
Inne1

$4 700
2 388
4 628
95
11 811

$3 590
1 979
4 046
(124)
9 491

31%
21
14
NM
24

5 395
1 041
(4 398)
2 038

4 642
745
(16)
5 371

16
40
NM
(62)

881
318
1 199

792
551
1 343

11
(42)
(11)

1 073
238
1 311

792
324
1 116

35
(27)
17

743
(56)

366
166

NM
NM

17 046

17 853

(5%)

3,26

3,42

(5%)

PRZYCHÓD NETTO

86 190

77 442

11%

ZWROT NA AKCJI ZWYK¸EJ

17,0%

19,8%

GLOBALNA GRUPA DETALICZNA OGÓ¸EM

BANK KORPORACYJNY I INWESTYCYJNY

Rynki Kapita∏owe i BankowoÊç
Us∏ugi Transakcyjne
Inne2
BANK KORPORACYJNY I INWESTYCYJNY OGÓ¸EM

GLOBALNE ZARZÑDZANIE INWESTYCYJNE

Smith Barney
BankowoÊç Prywatna3
GLOBALNE ZARZÑDZANIE MAJÑTKIEM OGÓ¸EM

GLOBALNE ZARZÑDZANIE INWESTYCJAMI

Ubezpieczenie na ˝ycie & Renty
Zarzàdzanie Aktywami
GLOBALNE ZARZÑDZANIE INWESTYCJAMI OGÓ¸EM
W¸ASNA DZIA¸ALNOÂå INWESTYCYJNA
DZIA¸ALNOÂå KORPORACYJNA/POZOSTA¸E
DOCHÓD NETTO
ROZWODNIONY ZYSK NA JEDNÑ AKCJ¢

1

2004 rok zawiera 378 milionów USD zysku po opodatkowaniu z tytu∏u sprzeda˝y Samby.

2

2004 rok zawiera 378 milionów USD zysku po opodatkowaniu z tytu∏u sprzeda˝y Samby i 4,95 miliarda USD
obcià˝eƒ po opodatkowaniu z tytu∏u WorldCom i Litigation Reserve Charge.

3

2004 rok zawiera 244 miliona USD op∏aty po opodatkowaniu z tytu∏u realizacji planu wyjÊcia z operacji
BankowoÊci Prywatnej w Japonii

NM – Nie znaczàce

>> Przywództwo
ZARZÑD
C. Michael Armstrong
Emerytowany Prezes Zarzàdu, Hughes,
AT&T and Comcast Corporation

Alain J.P. Belda
Prezes Zarzàdu & Dyrektor
Zarzàdzajàcy, Alcoa Inc.

George David
Prezes Zarzàdu & Dyrektor
Zarzàdzajàcy
United Technologies Corporation

Kenneth T. Derr
Prezes Zarzàdu, na emeryturze,
ChevronTexaco Corporation

John M. Deutch
Profesor w Instytucie Technologii
w Massachusetts

Roberto Hernández Ramirez

KOMITET DORADCZY
CITIGROUP INTERNATIONAL
Mukesh D. Ambani
Prezes & Dyrektor Zarzàdzajàcy
Reliance Industries Limited

Sir Peter Bonfield CBE FREng
G∏ówny Dyrektor AstraZeneca PLC
By∏y Dyrektor Zarzàdzajàcy
British Telecommunications plc

Thierry Breton
Prezes & Dyrektor Zarzàdzajàcy
France Telecom

Michael A. Carpenter

Dr. Wolfgang H. Reitzle

Dave Lowman*

Dyrektor Zarzàdzajàcy, Prezes
Zarzàdu Linde AG

Prezes & Dyrektor Zarzàdzajàcy,
CitiFnancial International

William R. Rhodes*+

Anne MacDonald

Pierwszy Zast´pca Prezesa Citigroup Inc
Prezes, Citiccorp/Citibank, N.A.

Dyrektor ds. marketingu

Robert E. Rubin*

EVP, International Cards

Prezes Zarzàdu, Komitet Wykonawczy
Cz∏onek w Biurze Prezesa Zarzàdu,
Citigroup Inc.

Manuel Medina-Mora*

H. Onno Ruding
Emerytowany Zast´pca Prezesa Citibank,
N.A., By∏y Minister Finansów Holandii

Prezes & Dyrektor Zarzàdzajàcy
Citigroup Gobal Investments

Prof. Dr. Ekkehard Schulz

John L. Clendenin

Morris Tabaksblat KBE

By∏y Prezes i Dyrektor Zarzàdzajàcy
BellSouth Corporation

Prezes, Reed Elsevier
By∏y Prezes & Dyrektor Zarzàdzajàcy
Unilever NV

Prezes Zarzàdu ThyssenKrupp AG

Faith Massingale*

Prezes & Dyrektor Zarzàdzajàcy,
LATAM & Meksyk

Stephanie B. Mudick*
EVP, Dyrektor Operacji Klientowskich
CAO

Frederik „Frits” F. Seegers*
Dyrektor Zarzàdzajàcy, Europa,
Daleki Wschód & Afryka

Ashok Vaswani*
Dyrektor Zarzàdzajàcy, Kraje Azje
i Pacyfiku

Prezes Zarzàdu, Banco Nacional
de Mexico

Luca Cordero di Montezemolo

Ann Dibble Jordan

Valentin Diez

Konsultant

By∏y Wiceprezes, Dyrektor Zarzàdzajàcy,
Sprzeda˝ i Marketing,
Grupo Modelo, S.A. de C.V.

Robert B. Willumstad*+

Robert Durskin*

Lorenzo H. Zambrano

Prezes & Dyrektor Zarzàdzajàcy
BankowoÊç Korporacyjna i Inwestycyjna
Citigroup Inc.

Prezes & Dyrektor Zarzàdzajàcy
Cemex, S.A. de C.V.

John V. Faraci
Prezes & Dyrektor Zarzàdzajàcy
International Paper

GRUPA PLANOWANIA
GLOBALNEJ GRUPY
DETALICZNEJ

Dr. Victor K. Fung

Marge Magner*+

Hideo Abe

Prezes Li & Fung Group

Prezes & Dyrektor Zarzàdzajàcy

Niko Citigroup

Richard J. Harrington

Guillermo Acedo

Suneel Bakhshi*

Dyrektor Zarzàdzajàcy, Citigroup Inc.

Prezes & Dyrektor Zarzàdzajàcy
The Thomson Corporation

Dyrektor Zarzàdzajàc LATAM

BankowoÊç Korporacyjna EM

Judith Rodin

Ellen Alemany*

Randy Barker*

Andrea Jung

Global Fixed Income

Prezes & Dyrektor Zarzàdzajàcy
Avon Products, Inc.

EVP, Commercial Business Group
Prezes & Dyrektor Zarzàdzajàcy,
CitiCapital

Prezes Zarzàdu, Citigroup Inc.;
Cz∏onek w Biurze Prezesa Zarzàdu,
Citigroup Inc.

James M. Kilts

Ajay Banga*

Dyrektor Zarzàdzajàcy, Globalne
Us∏ugi Transakcyjne

Prezes, Przewodniczàcy & Dyrektor
Zarzàdzajàcy The Gillete Company

Prezes, BankowoÊç Detaliczna
Ameryka Pó∏nocna

Geoffrey Coley*

Franklin A. Thomas

Ralph S. Larsen

Lisa Caputo
Dyrektor Zarzàdzajàcy Wy˝szego Szczebla

Sanford I. Weill

By∏y Prezes & Dyrektor Zarzàdzajàcy
Johnson & Johnson

Prezes Zarzàdu, Citigroup Inc.

Göran Lindahl

Dyrektor Finansowy

Robert B. Willumstad*

Prezes & Dyrektor Zarzàdzajàcy
Sony Group Europe

Steven J. Freiberg*

Dudley C. Mecum
Dyrektor Zarzàdzajàcy,
Capricorn Holdings, LLC

Ann Mulcahy
Prezes & Dyrektor Zarzàdzajàcy,
Xerox Corporation

Richard D. Parsons
Dyrektor Zarzàdzajàcy, AOL Time
Warner, Inc.

Andrall E. Pearson
Prezes Za∏o˝yciel, Yum!Brands, Inc.

Charles Prince*

Prezes-elekt, Fundacja Rockerfellera

Robert E. Rubin*

Konsultant, TFF Study Group

Prezes & Dyrektor Operacyjny,
Citigroup Inc.

Prezes Fiat S.p.A.

Henry A. McKinnell, Jr., Ph.D

Sanford I. Weill
Prezes, Citigroup Inc.
Prezes & Dyrektor Operacyjny,
Citigroup Inc.

Michael R. Dunn*

David W. Young
Skarb

GRUPA PLANOWANIA
BANKOWOÂCI
KORPORACYJNEJ
I INWESTYCYJNEJ
Robert Druskin*
Prezes & Dyrektor Zarzàdzajàcy

Frank Bisignano*

Global Fixed Income

Michale Corbat*
Global Relationship Bank

John Donnelly
Zasoby Ludzkie & Komunikacja

James Forese*

Kevin M. Kessinger*

Edward Greene
Radca Generalny
Dyrektor Zarzàdzajàcy, BankowoÊç
Globalna

Prezes & Dyrektor Zarzàdzajàcy Pfizer Inc.

By∏y Prezydent Stanów Zjednoczonych

Prezes National Grid Transco plc

EVP, Prezes Consumer Finance
Ameryka Pó∏nocna

Charles Prince*

Harvey Koeppel

Dyrektor Zarzàdzajàcy Citigroup Inc.

CIO

* Cz∏onek Komitetu Zarzàdczego Citigroup

EVP, Dyrektor ds. ryzyka

Prezes & Dyrektor Zarzàdzajàcy,
Citi Cards Ameryka Pó∏nocna

DYREKTOR HONOROWY
Gerald R. Ford

Sir John Parker FREng

Simon Williams*

+ Cz∏onek Zarzàdu Citicorp/Citibank, N.A.

Global Equities

Michael Klein*

Marisa Lago
ZgodnoÊç & Praktyki w Biznesie

Alan MacDonald*+
BankowoÊç Globalna

UBEZPIECZENIA NA ˚YCIE & RENTY

George Kokulis*
Prezes, Przewodniczàcy & Dyrektor
Zarzàdzajàcy

Tom Maheras*

Glenn Lammey

Dyrektor Zarzàdzajàcy, Globalne
Rynki Kapita∏owe

Dyrektor Finansowy

Gustavo Marin

Radca Generalny

Dyrektor Zarzàdzajàcy, Ameryka ¸aciƒska

William Mills*
DyrektorZarzàdzajàcy, Europa,
Daleki Wschód & Afyka

Marla Lewitus
Winifred Grimaldi
SVP, Zasoby Ludzkie & Rozwój

John Leto

Charles Prince*

CPB, CAO oraz Dyrektor Rozwoju
Zawodowego i SkutecznoÊci
Organizacyjnej

Dyrektor Zarzàdzajàcy, Citigroup Inc.

Tom Schwartz
Dyrektor, Zarzàdzanie Ryzykiem

Frances Sevilla-Sacasa
Przewodniczàcy, CPB Regiony Ameryki
¸aciƒskiej i Europy

Deepak Sharma

Wiliam Krivoshik

Przewodniczàcy, Dyrektor Zarzàdzajàcy
Region Azji i Pacyfiku/Daleki Wschód

Dyrektor ds. Informacji & Operacji

Michael Sharp

Dyrektor Finansowy & Dyrektor obszaru
Finansów, Operacji & Technologii

UBEZPIECZENIA W PODRÓ˚Y & RENTY

Radca Generalny

Ed Cassidy

Susan Thomson

Robert Morse*
Jessica Palmer

Dyrektor Pionu, Prezes & Dyrektor
Zarzàdzajàçy Ubezpieczeƒ na ˚ycie,
Tower Square Securities.

Zarzàdzanie Ryzykiem

Brendan Lynch

Fernardo Quiroz

Dyrektor Dywizji, Renty Instytucjonalne

Michael A. Carpenter*

Meksyk

Kathleen Preston

Prezes & Dyrektor Zarzàdzajàcy

Alberto Verme*

Dyrektor Pionu, Renty dla Detalu

William Comfort

UBEZPIECZENIA MI¢DZYNARODOWE
W PRODUKCJI

Citigroup Venture Capital

Michael Froman

KORPORACYJNA
KADRA ZARZÑDZAJÑCA
WY˚SZEGO SZCZEBLA
CITIGROUP

Hans Morris*

Dyrektor Zarzàdzajàcy, kraje Azji i Pacyfiku

Bank Inwestycyjny

Stephen Volk*
BankowoÊç Globalna

Paco Ybarra*

Wspó∏przewodniczàca, komunikacja

ALTERNATYWNE
INWESTYCJE CITIGROUP

Ray Quinian*
Dyrektor Wykonawczy Fuzji i Przej´ç

Arthur Tildesley*
Dyrektor, Relacje Inwestorskie

William R. Rhodes*
Pierwszy Wiceprezes; Prezes,
Citicorp/Citibank, N.A.

Saul Rosen*
G∏ówny Specjalista ds. Podatków

Robert E. Rubin*
Prezes Zarzàdu, Komitet Wykonawczy
Cz∏onek w Biurze Prezesa Zarzàdu,
Citigroup Inc

Michael Schlein*
SVP, Globalne Sprawy Korporacyjne,
Zasoby Ludzkie & Praktyki w Biznesie

Zion Shohet*
Rozwój Strategii & Biznesu

Guy Whittaker*
Skarb

Robert B. Willumstad*+
Przewodniczàcy & Dyrektor
Operacyjny, Prezes & Dyrektor
Zarzàdzajàcy
Globalne Zarzàdzanie Inwestycjami;
Przewodniczàcy & Dyrektor
Zarzàdzajàcy Citicorp/Citibank, N.A.

Sprzeda˝ & Dzia∏alnoÊç Tradingowa EM

Prezes & Dyrektor Zarzàdzajàcy,
CitiInsurance

GRUPA PLANOWANIA
GLOBALNEGO ZARZÑDZANIA
INWESTYCJAMI

GRUPA PLANOWANIA
GLOBALNEGO
ZARZÑDZANIA MAJÑTKIEM

Eric Aboaf

Robert. B. Willumstad*+

Todd S. Thomson*+

Prezes, Citigroup Europa

Prezes & Dyrektor Zarzàdzajàcy

Prezes & Dyrektor Zarzàdzajàcy

Nicholas Calio*

ZARZÑDZANIE AKTYWAMI CITIGROUP

Sally Cates

SVP, Globalna Wspó∏praca z Organami
W∏adz

James M. Garnett, Jr

Wspó∏przewodniczàca, Komunikacja

Steve Cone

Pamela P. Flaherty

Peter Nathanial

SVP, Globalna Wspó∏praca ze
Spo∏eczeƒstwem

Zarzàdzanie Ryzykiem/Citigroup
Alternatywne Inwestycje, Zarzàdzanie
Aktywami, Travelers Life & Annuity

Michael Even*, Stephen Hopkins*
Wspó∏przewodniczàcy

Dan Bukowski
CIO Systematic Equity Platform

Peter Cieszko

Dyrektor, Reklama & Branding

Miriam Esteve
Dyrektor, Operacje i Technologia

Alokacja Kapita∏u

Sir Winfried F.W. Bischoff*

John Gerspach*

Zarzàdzanie Ryzykiem/ BankowoÊç
Korporacyjna i Inwestycyjna

Charles D. Johnston

CIO Active Equity Platform

Dyrektor Zarzàdzajàcy & Przewodniczàcy,
Globalna Grupa Klienta Prywatnego

Deborah Hopkins*

CIO

Mark Joiner

Bonnie Howard*

Stephen Hopkins*

Dyrektor Finansowy i Dyrektor ds.
Strategii oraz Fuzji i Przej´ç

G∏ówny Audytor

William Kennedy*

Dyrektor Finansowy

Evan Merberg*
Dyrektor, obszar Instytucjonalny
i Mi´dzynarodowy

Peter Wilby
CIO, Sta∏y Dochód & Wysoki Zwrot &
Rynki Wschodzàce Ameryki Pó∏nocnej

Architektura Ryzyka

Michael S. Helfer*

Hers Cohen

Prezes & Dyrektor Operacyjny

Dyrektor ds. Ryzyka

Jessica Palmer

Paul Guidone

Michael Even*

David C. Bushnell*+

Dyrektor ds. Kontroli & CAO

Dyrektor Detalu US & Zamo˝nych
Klientów

Dyrektor ds. Inwestycji

NIEZALE˚NA GRUPA DS. RYZYKA
& ZGODNOÂCI CITIGROUP

G∏ówny Radca i Sekretarz Korporacyjny
Dyrektor ds. Operacji & Technologii

Sallie Krawcheck*+

Thomas F. Rollauer
Polityka ZgodnoÊci

Tom Schwartz
Zarzàdzanie Ryzykiem/Globalne
Zarzàdzanie Majàtkiem

Simon Williams*

Stephen Long*+

Zarzàdzanie Ryzykiem/Globalna
Grupa Detaliczna

Przewodniczàcy, CPB Region USA

Przewodniczàcy, Operacje
Mi´dzynarodowe

Martin Wong*

Robin Leopold

Douglas L. Peterson*

Dyrektor, Zasoby Ludzkie

Dyrektor Zarzàdzajàcy, Citigroup Japonia

Dyrektor, Global Equity Research

Damian Koz∏owski

* Cz∏onek Komitetu Zarzàdczego Citigroup

+ Cz∏onek Zarzàdu Citicorp/Citibank, N.A.

Globalna ZgodnoÊç

Fotografia ze spotkania Dyrektorów Krajowych Citigroup w styczniu 2005 w Nowym Jorku
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Uwaga: Niniejsza lista nie uwzgl´dnia krajów ani terytoriów, w których Citigroup prowadzi dzia∏alnoÊç bez ustanowionego Dyrektora Krajowego
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Waltera Wristona, 1919-2005
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W LATACH

1970-1984

29 czerwca 1946 Walter Wriston zameldowa∏ si´ do pracy jako m∏odszy inspektor pionu Comptrollers na Wall
Street 55. Znany ze swej zwi´z∏oÊci, wspomina∏ póêniej, ˝e „trafi∏ do Citibanku przypadkiem i z rozp´du ju˝ tam
pozosta∏”.
Walt okaza∏ si´ mistrzem podejmowania ryzyka i kreatywnoÊci. Przewidzia∏ wprowadzenie najwa˝niejszych
innowacji finansowych – kredytów dla przewoêników i linii lotniczych, negocjowalnego certyfikatu depozytowego,
papierów wartoÊciowych na zmiennà stop´ procentowà, swapów walutowych, holdingów bankowych oraz
wielu innych. Pomimo poczàtkowych strat, zaanga˝owa∏ powa˝ne Êrodki w rozwój bankowoÊci detalicznej
poniewa˝ „to w∏aÊnie tu sà pieniàdze” jak zauwa˝y∏ z przenikliwoÊcià, instalujàc bankomaty zanim uczynili
to konkurencji i tworzàc pot´˝ny biznes kart kredytowych w Po∏udniowej Dakocie.
Walt przeprowadzi∏ firm´ przez pi´ç powa˝nych kryzysów finansowych – Penn Central (1970), Franklin National
Bank (1973), Bank Herstatt (1974) i zagro˝enie bankructwem miasta Nowy Jork (1975) oraz przez poczàtkowà
faz´ kryzysu zad∏u˝eniowego Ameryki ¸aciƒskiej (1982-1984). Nigdy nie zaprzesta∏ walki z restrykcyjnymi
prawami bankowymi, poszukujàc zawsze „pola do walki” z konkurencjà.
Nazwano go póêniej „najbardziej wp∏ywowym bankierem swego pokolenia”. Jak pisze jego biograf Phillip L. Zweig,
Walt Wriston „ przekszta∏ci∏ Citicorp z wytwornego narz´dzia, w którym wyniki golfa sà wa˝niejsze od ilorazu
inteligencji w surowà... korporacyjnà merytokracj´, dzi´ki której w bran˝y skoƒczy∏a si´ era g´siego pióra”.
W ubieg∏ym roku zosta∏ uhonorowany Orderem WolnoÊci Prezydenta USA.
Walt wczeÊnie zrozumia∏, ˝e êród∏a bogactwa uleg∏y ewolucji nast´pujàcej od ziemi poprzez prac´ a˝ do informacji.
W wywiadzie dla magazynu Wired powiedzia∏: „Dzisiaj o wartoÊci pieniàdza nie stanowi nic innego jak informacja
jaka przez nie przep∏ywa. JeÊli wasza waluta staje si´ bezwartoÊciowa, Êwiat bardzo szybko dowie si´ o tym.
JeÊli wasza polityka gospodarcza szwankuje, zostaniecie natychmiast ukarani przez rynek. Ja popieram ten rodzaj
demokracji gospodarczej. Nie da si´ tego zmieniç, mo˝na tylko robiç to, co do was nale˝y”.
Przez ponad 38 lat w Citicorp, Walt robi∏ to, co do niego nale˝a∏o. B´dzie nam go brakowa∏o.
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