Siaran Pers
UOB menjadi bank asing pertama yang membuka kantor cabang di
Zhongshan dan mendukung klien memanfaatkan peluang di Greater Bay
Area
Zhongshan, China, 19 September 2019 – United Overseas Bank (China) Limited (China)) secara resmi
membuka kantor cabang di Kota Zhongshan, Propinsi Guangdong. Kantor cabang di Kota Zhongshan ini
merupakan yang pertama dibuka oleh bank asing, serta merupakan kantor cabang UOB ke-tujuh di
Greater Bay Area (GBA).

Zhongshan adalah pusat transportasi utama dan penghubung yang penting antara kota-kota GBA di
bagian timur dan barat. Kota ini juga menghubungkan kota-kota lainnya di sepanjang pesisir barat Pearl
River, di mana sektor-sektor manufaktur, teknologi informasi, minyak dan gas serta logistik sedang
berkembang pesat. Dengan peranan penting GBA sebagai penghubung antara negara-negara di Jalur
Sutera Maritim di abad ke-21 dari Belt and Road Initiative – BRI), Zhongshan telah mencatat arus
perdagangan dan investasi yang kuat dengan negara-negara BRI.

Investasi ke luar Zhongshan untuk negara-negara BRI mencapai US$430 juta pada tahun 2018. Dalam
tujuh bulan pertama tahun 2019, volume perdagangan antara Zhongshan dan negara-negara BRI
meningkat sebesar 10,9 persen year on year menjadi RMB34,4 miliar. Beberapa di antara mitra
perdagangan utama kota tersebut adalah negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Singapura, Thailand,
dan Vietnam, yang merupakan kawasan di mana UOB telah hadir dengan rekam jejak yang cukup
panjang.
Peter Foo, President and Chief Executive Officer UOB (China) mengatakan, “Kantor cabang UOB di
Zhongshan menegaskan komitmen jangka panjang kami terhadap China, dan mencerminkan keyakinan
kami terhadap rencana pengembangan GBA oleh China. Hal ini memperkuat keberadaan UOB di China
Selatan, dan memungkinkan kami untuk memperluas layanan ke sisi barat GBA. Kantor cabang ini juga
terhubung dengan jaringan regional UOB untuk membantu nasabah kami berekspansi ke ASEAN.”

Kantor cabang UOB yang baru di Zhongshan akan memanfaatkan wawasan tentang sektor yang
mendalam dari Bank dan UOB Group untuk menyediakan rangkaian layanan keuangan baik lokal
maupun internasional kepada bisnis di GBA. Layanan ini mencakup pengelolaan uang, lindung nilai valuta
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asing, pinjaman berjangka, pendanaan proyek dan rantai pasokan, serta layanan konsultasi investasi
asing langsung (foreign direct investment).
Christine Ip, Chief Executive Officer UOB Greater China, mengatakan, “Kantor Cabang UOB di
Zhongshan adalah tambahan penting bagi jaringan kami di GBA dan merupakan bukti upaya UOB dalam
meningkatkan keterhubungan antara Greater China dan Asia Tenggara. Bersama dengan kantor-kantor
cabang dan kantor-kantor kami lainnya di GBA, UOB Cabang Zhongshang akan mampu membantu lebih
banyak perusahaan di wilayah tersebut untuk meraih peluang bisnis yang timbul melalui GBA dan Jalur
Sutera Maritim Abad ke-21 dari BRI”.

Sejak China mengumumkan Greater Bay Area Blueprint pada bulan Februari, UOB telah memperdalam
dukungan kepada klien-kliennya seiring dengan pertumbuhan baik di dalam maupun di luar GBA. Sebagai
kantor cabang pertama UOB (China) di GBA, Kantor Cabang UOB di Shenzhen berpindah ke lokasi yang
lebih besar pada bulan Oktober 2018 seiring dengan rencana untuk menambah lebih banyak tenaga
profesional di dalam timnya. UOB juga membuka Pusat Perbankan Komersil (Commercial Banking Centre)
di kawasan niaga terpadu Hong Kong, Causeway Bay, pada bulan April agar dapat melayani kebutuhan
klien yang berada di GBA dengan lebih baik lagi.

- Selesai –
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Tentang United Overseas Bank (China)
United Overseas Bank (China) Limited (UOB (China)) adalah anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh United Overseas
Bank Limited (UOB), bank terkemuka di Asia. Berkantor pusat di Shanghai, UOB (China) diinkorporasi di Republik Rakyat China
pada tanggal 18 Desember 2007 dan mulai beroperasi pada tanggal 2 Januari 2008. Dengan pendekatan yang stabil dan
berjangka panjang, UOB (China) telah menumbuhkan jaringannya menjadi 17 kantor cabang dan kantor cabang pembantu di
kota-kota besar di China.

Selama lebih dari delapan dekade, generasi demi generasi karyawan UOB telah meneruskan semangat kewirausahaan, fokus
pada penciptaan nilai jangka panjang, dan komitmen yang kokoh untuk melakukan yang terbaik baik nasabah dan rekan-rekan
kami.

Kami percaya pentingnya menjadi penyedia layanan finansial yang bertanggung jawa, dan kami berkomitmen untuk mengubah
kehidupan para pemangku kepentingan serta masyarakat tempat kami beroperasi. Sebagaimana kami memiliki dedikasi untuk
membantu nasabah kami mengatur keuangannya dengan bijak dan menumbuhkan bisnisnya, UOB kokoh dalam mendukung
perkembangan sosial, khususnya dalam bidang kesenian, anak-anak, dan pendidikan.

Untuk informasi lebih lanjut tentang UOB (China), kunjungi www.UOBChina.com.cn atau ikuti kami di WeChat:

Untuk pertanyaan media, mohon hubungi:
Tracy Cui
Strategic Communications and Customer Advocacy
Email: Tracy.CuiYX@UOBgroup.com
Tel: 86-21-6061 8646
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