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București, 2 iulie, 2020

Coface finalizează achiziția GIEK Kredittforsikring AS
Coface anunță finalizarea achiziției GIEK Kredittforsikring AS, o companie fondată în 2001 și
deținută de Ministerul Norvegian al Comerțului, Industriei și Pescuitului, care administrează un
portofoliu de asigurări de credit la export pe termen scurt. Coface a achiziționat toate acțiunile
GIEK Kredittforsikring AS, iar activitatea se va deafășura sub denumirea de brand Coface GK..
În 2019, GIEK Kredittforsikring AS a înregistrat în total aproximativ 9 milioane EUR (NOK99 mn)
de prime brute subscrise cu un portofoliu care se concentrează pe politici de export.
Această tranzacție va avea un impact non-material asupra raportului de solvabilitate al Coface. În
această etapă, Coface se așteaptă să contabilizeze o diferență negativă* în conturile sale din
trimestrul al treilea 2020, estimat în prezent la 8 milioane de EUR pozitivi.
Prin această achiziție, Coface își consolidează poziția pe piață din regiunea nordică. Această
tranzacție va permite sinergia gamei largi de servicii oferite de Coface și vasta sa rețea
internațională pentru a spori sprijinul exportatorilor norvegieni și a contribui la dezvoltarea
economică a țării.
Coface GK Forsikring AS va fi integrată în regiunea Coface din Europa de Nord sub conducerea
CEO-ului regional Katarzyna Kompowska.
Xavier Durand, CEO Coface, a declarat:
„Achiziția companiei GIEK Kredittforsikring AS este a doua inițiativă de creștere externă a Coface
în mai puțin de 2 ani. Aceasta ne consolidează prezența în această parte a lumii. Criza actuală
întărește rolul major pe care asigurările de credit îl joacă în dezvoltarea și asigurarea comerțului
global, în beneficiul clienților Coface GK ”.

Diferența negativă se bazează pe estimări preliminare și ar putea varia în așteptarea analizei finale
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CALENDAR FINANCIAR 2020 (susceptibil schimbării)
Rezultate H1-2020: 29 Iulie 2020 (după închiderea pieței)
Rezultate 9 luni-2020: 29 Octombrie 2020 (după închiderea pieței)
INFORMAȚII FINANCIARE
Aceste informații pot fi găsite pe website-ul grupului Coface:
http://www.coface.com/Investors
Pentru informații reglementate privind Măsurile Alternative de Performanță
vă rugăm să consultați Raportul Financiar intermediar pentru S1 2019 și Documentul de înregistrare pentru
2019.

CONTACT MEDIA
Diana Oros – T +40/374 670 886 – diana.oros@coface.com
Coface: for trade - Dezvoltăm afaceri împreună
Cu peste 70 de ani de experiență și cea mai extinsă rețea internațională de specialiști, Coface este lider în domeniul
asigurărilor de credit și de servicii complementare precum Factoring, Colectare de creanțe, Asigurări Single Risk, Bonding
și Informații de afaceri. Experții Coface lucrează în centrul economiei mondiale, sprijinind 50.000 de clienți să construiască
afaceri de succes, în creștere și dinamice. Coface ajută companiile să ia decizii de creditare pentru îmbunătățirea
capacității de a vinde prin protejarea acestora impotriva riscului de neplată 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
COFACE SA. este listat Euronext Paris – Compartimentul A
Cod ISIN: FR0010667147 / Simbol: COFA
DISCLAIMER - Anumite declarații prezentate în acest comunicat de presă pot conține previziuni care se referă la
evenimente viitoare, tendințe, proiecte sau obiective. Prin natura lor, aceste prognoze includ riscuri și incertitudini
identificate sau neidentificate și pot fi afectate de mulți factori care pot da naștere unei discrepanțe semnificative între
rezultatele reale și cele menționate în aceste declarații. Vă rugăm să consultați capitolul 5 „Factorii principali de risc și
managementul acestora în cadrul Grupului” din Documentul de înregistrare 2019 al Grupului Coface depus la AMF la 16
aprilie 2019 sub numărul nr. D.20-0302 pentru a obține o descriere a anumitor factori majori, riscuri și incertitudini care pot
influența activitățile Grupului Coface. Grupul Coface renunță la orice intenție sau obligație de a publica o actualizare a
acestor prognoze sau de a furniza noi informații cu privire la evenimentele viitoare sau orice alte circumstanțe.
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