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ANZ memberikan pinjaman Trade Finance kepada Wirawan Grup  

(PT. Mitra Cipta Hardi Elektrindo & PT. Telesindo Citra Sejahtera) 
 

PT ANZ Panin Bank (ANZ) menandatangani perjanjian untuk memberikan pinjaman Trade Finance kepada 

Wirawan Group (PT. Mitra Cipta Hardi Elektrindo dan PT. Telesindo Citra Sejahtera).  Perjanjian ini 

ditandatangani oleh Saud Minam, ANZ Head of Commercial Banking dan Michael Hardinata Wirawan, 

pemilik Wirawan Grup dan juga Presiden Direktur untuk kedua perusahaan.  

 

Pinjaman ini merupakan dukungan ANZ terhadap pertumbuhan sektor bisnis dan industri listrik di Indonesia. 

Fasilitas pinjaman ini akan digunakan untuk mendanai ekspansi bisnis kedua perusahaan dan pembiayaan 

pengadaan peralatan listrik. 

 

Dalam acara penandatanganan, Bapak Saud mengatakan: “PT. Mitra Cipta Hardi Elektrindo & PT. Telesindo 

Citra Sejahtera sudah lama dikenal sebagai distributor utama untuk industri listrik dan kami yakin sektor ini 

akan terus berkembang. ANZ berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan bisnis kedua 

perusahaan dengan menjalin kemitraan jangka panjang.” 

 

Bapak Michael menegaskan: “Kami bangga dapat mengembangkan hubungan yang sudah terjalin selama ini 

antara ANZ dan Wirawan Grup ke tingkat yang lebih tinggi. Penandatanganan ini menunjukan kepercayaan 

ANZ terhadap bisnis dan kinerja keuangan kami. Pinjaman ini akan memberi peluang bagi kami dalam 

memperluas skala bisnis kami.” 

 

ANZ Commercial Banking meningkatkan layanan kepada nasabahnya dengan memberikan akses perbankan 

ke jaringan ritel ANZ di 28 cabang di 11 kota besar di Indonesia efektif pada tanggal 1 Desember 2011. 

Inisiatif ini memberikan dan memudahkan nasabah kami melalui kuatnya konektifitas dan aksesibilitas; 

memperkuat hubungan dan peluang bisnis. Fokus kami tetap dipusatkan kepada nasabah kami untuk 

memberikan solusi yang fokus kepada kebutuhan nasabah perbankan para nasabah ANZ. 

 

Didirikan pada tahun 1835, ANZ Grup menyediakan berbagai pelayanan perbankan baik ritel, personal, 

komersial dan institusional serta jasa keuangan untuk 8 juta pelanggan di 32 pasar di seluruh dunia. ANZ 

Grup memegang peringkat kredit AA dari Standard & Poor dan merupakan salah satu dari 25 bank terbesar 

berdasarkan market capitalisation. Beroperasi di Indonesia sejak tahun 1973, ANZ Grup adalah pemegang 

saham mayoritas PT ANZ Panin Bank (ANZ), yang berkantor pusat di Jakarta dan memiliki 28 cabang di 11 

kota di seluruh Indonesia.  
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