
B A S I N  B Ü L T E N İ   

 

COFACE SA: Shareholding evolution Page 1 / 2 

 
 
Paris, 25 Şubat 2020 – 8:20 

 

COFACE SA: Hissedarlık Yapısında Değişiklik  
 
COFACE SA (“COFACE”), Natixis tarafından bugün yapılan ve COFACE hisselerinin yüzde 
29,5’inin Arch Capital Group Ltd’ye (“Arch”) satıldığı ve Arch’ın COFACE’ın mevcut yönetimini ve 
“Build to Lead” adını verdiği yeni 2023 stratejik planını desteklediğine ilişkin duyuruyu teyit 
etmektedir.  
 
Natixis işlemin kapanışı sonrasında COFACE’ın Yönetim Kurulundan çıkmayı planladığını 
bildirmiştir. Natixis ayrıca Arch ile yapılan anlaşmada, anlaşma tarihi itibariyle COFACE Yönetim 
Kurulunun on üyeden oluşacağı, bunlardan dördünün Arch tarafından atanacağı ve (mevcut beş 
bağımsız yönetim kurulu üyesi dahil olmak üzere) altısının ise bağımsız üye olacağı yönünde 
hüküm bulunduğunu açıklamıştır.   
 
COFACE Yönetim Kurulu, Adaylıklar ve Ücret Komitesi ile iletişim içerisinde, işlemin kapanışı ile 
birlikte görev süresi başlayacak olan yeni Yönetim Kurulu Başkanının belirlenmesine yönelik 
süreci derhal başlatmaya karar vermiştir. Yönetim Kurulu Başkanı bağımsız bir Yönetim Kurulu 
üyesi olacaktır.  
 
COFACE Yönetim Kurulu, Arch’ın işlemin kapanışından itibaren 12 aylık bir süre için geçerli 
olmak üzere COFACE’ın kontrolünü üstlenmeyi planlamadığı hususunu bildirmiştir. 
 
İşlemin kapanışı düzenleyici kurumlardan gerekli tüm onayların alınmasına tabi olacaktır. 

Coface CEO’su Xavier Durand’ın açıklamaları: 

“Bu işlem Coface için yeni bir çapın başlangıcını oluşturuyor. Bu şirketin Fit to Win stratejisi ile bağlantılı 

olarak yaptığı çalışmaların takdir edildiğini göstermekte ve bu stratejinin başarısını teyit etmektedir. 

 

Arch Capital Group sigorta sektöründe uzman sağlam bir şirkettir. Çeşitli faaliyet alanlarındaki uzmanlık 

birikimi ve karlı büyüme süreci ile tanınmaktadır. Arch tarafından yeni stratejik planımız Build to Lead ve 

mevcut yönetim ekinimiz için ifade edilen desteği memnuniyetle karşılıyoruz.” 
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MEDYA İRTİBAT:  
Verda YAKAR – T. +90 (212) 385 99 10 verda.yakar@coface.com 
 
 

 
 
 

70 yıllık deneyimi ve güçlü ağı, Coface’ı ticari alacak sigortası alanında ve küresel ekonomide bir referans 
noktası haline getirmiştir. Sektördeki en çevik küresel ticari alacak sigortası ortağı olma hedefiyle Coface 
uzmanları dünya ekonomisinin nabzını tutarak 50.000 müşterisinin başarılı, sürekli olarak büyüyen ve 
dinamik iş faaliyetleri geliştirmelerini desteklemektedir. Grubun hizmetleri ve çözümleri, şirketleri koruyarak 
hem yurt içi piyasalarda hem de ihracat pazarlarında satış yapma olanaklarını arttırmak için kredi kararları 
almalarına yardımcı olmaktadır. 2019 yılında Coface 100 ülkedeki yaklaşık 4.250 çalışanı ile 1,5 milyar 
€’luk bir ciro kaydetmiştir. 
  
www.coface.com.tr 
                                                                             

Coface SA. is listed on Euronext Paris – Compartment B       
ISIN: FR0010667147 / Ticker: COFA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SORUMLULUK REDDİ  - Bu basın bülteninde yer alan belirli beyanlar, gelecekteki olaylar, eğilimler, projeler veya hedefler ile önemli ölçüde 
ilişkili  tahminler içerebilir. Bu tahminler yapıları gereği tespit edilmiş veya edilmemiş riskler ve belirsizlikler içerirler ve gerçek sonuçlar ile   bu 
beyanlarda belirtilen sonuçlar arasında önemli uyuşmazlıklara yol açabilecek birçok faktörden etkilenebilirler. Coface Grubu’nun iş faaliyetlerini 
etkileyebilecek belirli önemli faktörlerin, risklerin ve belirsizliklerin bir açıklaması için, 3 Nisan 2019 tarihinde D.19-0261 sayılı yazı ile AMF’ye 
sunulan  Coface Grubu 2018 Tescil Dokümanının “Başlıca risk faktörleri ve Grup bünyesinde nasıl yönetildikleri” başlıklı 5’inci Bölümüne bakınız. 
Coface Grubu bu tahminlere ilişkin herhangi bir güncelleme yayınlama ve gelecekte meydana gelebilecek olaylar veya başka koşullar ile ilgili yeni 
bilgiler sunma niyeti veya yükümlülüğü olmadığını beyan eder 
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