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Viedeň, 15. apríla 2019 
 
 

Coface posilňuje svoju trhovú pozíciu v regióne Jadranu 

Globálna jednotka v poistení kreditného rizika  prevzala slovinskú 
jednotu na slovinskom trhu poisťovania úverov SID -PKZ.  

Nadnárodná spoločnosť Coface, globálny líder v poistení pohľadávok firiem a manažovaní ich 
kreditného rizika, prevzala slovinskú jednotku v poistení úverov SID-PKZ. Spoločnosť bude 
pôsobiť ďalej pod novým názvom Coface PKZ.  

Vďaka tomuto strategickému rozhodnutiu Coface posilní svoj trhový podiel v jadranskom 
regióne. Spoločnosť Coface, ktorá ponúka širokú škálu služieb a rozsiahlu medzinárodnú sieť, 
tak pomôže zvýšiť podporu slovinských vývozcov, čím zvýši hodnotu pre svojich klientov a 
prispeje k hospodárskemu rozvoju krajiny. Coface PKZ bude integrovaný do regiónu strednej a 
východnej Európy pod vedením regionálneho CEO Declana Dalyho. 

„Akvizícia SID-PKZ je prvou vonkajšou rastovou iniciatívou Coface za posledných viac ako 
desať rokov. Posilní našu prítomnosť v dôležitej časti sveta  a dokonale zapadá do cieľov 
nášho strategického plánu Fit to Win,“ hovorí na margo najnovšieho strategického kroku 
výkonný riaditeľ skupiny Coface Xavier Durand. „Veríme, že prostredníctvom tejto akvizície 
prispejeme k posilneniu slovinskej ekonomiky, a obzvlášť sa tešíme na privítanie 74-členného 
tímu skúsených a mimoriadne uznávaných odborníkov SID-PKZ do našej rodiny,“ dodal. 

Spoločnosť SID Bank vznikla v roku 2005, SID-PKZ dosiahla vlani hrubé predpísané poistné 
v hodnote 14,3 milióna eur. Terajšia akvizícia bude mať neutrálny vplyv na mieru solventnosti 
Coface.  

„Dúfame, že nový strategický majiteľ SID-PKZ prinesie nové rozvojové možnosti a ďalšiu 
expanziu aktivít spoločnosti,“ podotkol v tejto súvislosti Sibil Silvan, prezident Rady SID Bank. 
To podľa neho umožní SID-PKZ prístup na široké spektrum zahraničných trhov, z čoho bude 
nepochybne profitovať aj slovinská ekonomika. „Akvizícia bude mať pozitívny dopad aj na 
konkurencieschopnosť pri poisťovaní a zaisťovaní mimotrhových  rizík, ktoré budeme naďalej 
poskytovať v rámci SID Bank,“ dodal. 

Ako globálny hráč Coface poskytne slovinskej spoločnosti silné zázemie – či už ide o široký 
rozsah služieb, alebo rozsiahlu medzinárodnú sieť. „Sme hrdí na to, že Coface ocenil naše 
úspechy a uznal našu hodnotu,“ zdôraznil Sergej Simoniti, predseda predstavenstva SID -
PKZ. „To, že sme sa stali súčasťou skupiny Coface, nám umožní poskytovať našim klientom 
ešte kvalitnejšie služby. Veríme, že spolu s Coface posilníme našu pozíciu trhového lídra 
v jadranskom regióne,“ uzavrel Simoniti. 
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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 
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