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București, 26 februarie 2020 

COFACE SA: Evoluția acționariatului 

COFACE SA („COFACE”) confirmă anunțul făcut de Natixis cu privire la vânzarea a 29,5% din 
capitalul social al COFACE către Arch Capital Group Ltd („Arch”), precum și susținerea declarată 
a Arch a conducerii actuale a COFACE și a noului său plan strategic Build to Lead pentru 
perioada 2020-2023.  
 
Natixis și-a declarat intenția de a se retrage din Consiliul de Administrație al COFACE după 
încheierea acestei tranzacții. De asemenea, Natixis a specificat că acordul său cu Arch prevede 
faptul că, la această dată, Consiliul de Administrație al COFACE va fi compus din zece membri, și 
anume patru membri propuși de Arch și șase administratori independenți (inclusiv cei cinci 
administratori independenți actuali).  
 
Consiliul de Administrație al COFACE, în coordonare cu Comitetul de Nominalizare și 
Remunerare, a hotărât să inițieze imediat o căutare a viitorului președinte al Consiliului, al cărui 
mandat va intra în vigoare la data finalizării tranzacției. Președintele Consiliului va fi un 
administrator independent.  
 
Consiliul de Administrație al COFACE a fost informat cu privire la intenția Arch, valabilă pe un 
termen de douăsprezece luni de la finalizarea tranzacției, de a nu prelua controlul asupra 
COFACE.  
Finalizarea tranzacției este supusă tuturor autorizațiilor de reglementare necesare.  
 
Xavier Durand, CEO Coface, a declarat:  
„Această tranzacție marchează începutul unei noi ere pentru Coface. Acesta reflectă 
recunoașterea realizărilor companiei în legătură cu programul Fit to Win și confirmă succesul 
acestei strategii.  
Grupul Arch Capital este o companie solidă, specializată în sectorul asigurărilor, cu o expertiză 
recunoscută și evoluție de creștere profitabilă a diverselor sale activități. Salutăm sprijinul exprimat 
de Arch cu privire la noul plan strategic Build to Lead și actuala echipă de conducere”. 
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Coface: for trade -  Dezvoltăm afaceri împreună 

70 de ani de experiență și cea mai rafinată rețea au transformat Coface într-o referință în domeniul asigurărilor de 

credit, a gestionării riscurilor și a economiei globale. Cu ambiția de a transforma Coface în cel mai agil partener 

mondial în domeniul asigurărilor de credite comerciale, experții lucrează în centrul economiei mondiale, sprijinind 

50.000 de clienți să construiască afaceri de succes, în creștere și dinamice. Serviciile și soluțiile Grupului protejează și 

ajută companiile să ia decizii de creditare pentru îmbunătățirea capacității de a vinde atât pe piețele interne, cât și pe 

piețele de export. În 2019, Coface a avut aproximativ 4.250 de angajați și a înregistrat o cifră de afaceri de 1,5 miliarde 

de euro.  

www.coface.com 
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