P

R

E

S

S

R

E

L

E

A

S

E

Paríž, 5. augusta 2019

Coface hlási rekordný polrok
Čistý zisk globálneho lídra v poistení pohľadávok firiem vzrástol o štvrtinu
na 78,5 mil. eur.
Nadnárodná spoločnosť Coface, globálny líder v poistení pohľadávok firiem a manažovaní ich
kreditného rizika, dosiahla za prvý polrok 25-percentný rast čistého zisku, čo je 78,5 milióna eur.
Obrat za dané obdobie dosiahol 733 miliónov eur, čo predstavuje nárast o 6,6 % pri
konštantných menách. Na raste sa podľa spoločnosti pozitívne podieľali všetky regióny, kde má
Coface zastúpenie, vrátane strednej a východnej Európy, kde obrat vzrástol medziročne o 6,6
percenta.
„Prvá polovica roku 2019 potvrdzuje opodstatnenosť nášho strategického plánu Fit to Win.
Opatrenia na riadenie rizík, ktoré sme zaviedli, prinášajú ovocie v kontexte spomaľujúceho sa
hospodárskeho prostredia. Zaznamenali sme rast obratu o 6,6 %. Komerčná činnosť
zaznamenala návrat k rastu v nových obchodoch,“ podotkol k výsledkom generálny riaditeľa
Coface Xavier Durand.
Ako dodal, v druhom štvrťroku, počas ktorého globálny líder v poistení firiem zaznamenali
najvyšší čistý príjem od spustenia plánu, spoločnosť úspešne integrovala aj slovinskú jednotku
v poistení úverov SID-PKZ, ktorá začala pôsobiť pod novým názvom Coface PKZ.
KONTAKT PRE MÉDIÁ:
Slávka Boldocká - 0918805510, slavka@mediamedia.sk

Coface: for trade – Staviame obchod spoločne

70 rokov skúseností a precízne vybudovaná sieť urobili spoločnosť Coface ikonou v oblasti úverového poistenia, riadenia
rizík a globálnej ekonomiky. S ambíciou stať sa najúspešnejším globálnym obchodným poisťovacím partnerom v
priemysle, odborníci spoločnosti Coface pracujú v rytme svetového hospodárstva a podporujú 50 000 klientov pri
budovaní úspešných, rastúcich a dynamických podnikov. Služby a riešenia skupiny chránia a pomáhajú spoločnostiam
prijímať kreditné rozhodnutia s cieľom zlepšiť ich schopnosť predávať na domácom aj exportnom trhu. V roku 2017
spoločnosť Coface zamestnávala ~4 100 ľudí v 100 krajinách a zaznamenala obrat vo výške 1,4 miliardy EUR.

www.coface.com
COFACE SA. je kótovaná na Euronext Paris – Compartment A
ISIN: FR0010667147 / Ticker: COFA
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