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Atina / Paris, 26 Mart 2019 – 17:35 

 

Coface Yunanistan’da alacak sigortası ürününü hizmete sundu  
 

Yerel şirketler Coface’ın risk önleme ve alacakların korunması alanındaki uzmanlık 

birikiminden yararlanabilecek. 

 

Umut vaat eden yeni piyasalarda büyüme hedefi doğrultusunda, Coface ticari alacak sigortası 

ürününü Yunanistan’da hizmete sundu. Coface böylece dünya genelinde milyonlarca şirketin kredi 

değerliğinin izlenmesi konusundaki uzmanlığını sunarak ve ticari işlemlerini koruyarak Yunan 

işletmelere desteğini güçlendirebilecektir.  

 

Yunanistan umut vaat eden bir alacak sigortası piyasasının yolunu açan reformları uygulamıştır. 

Kamu hesaplarının konsolidasyonu ve mali güvenilirliğin pekiştirilmesi ülkenin uluslararası 

piyasalara dönüşünü ve sermaye üzerindeki kontrolleri kısmi olarak kaldırmasına olanak 

tanımıştır. Yunan şirketler daha rekabetçi hale gelerek borçlarını azaltmışlardır ve artık daha 

ihracat odaklı olarak faaliyet göstermektedirler. Bu durum yeni sektörlerin gelişiminin önünü açmış 

ve üretim yapısının gelişimini sağlamıştır.   

 

Coface CEO’su Xavier Durand açılış ile ilgili olarak şunları belirtti: “Yunanistan’da varlığımız 

Coface’ın 2018 yılındaki Grup gelirinin yüzde 27’sini oluşturan Akdeniz ve Afrika bölgesindeki 

tarihsel olarak güçlü mevcudiyetini daha da geniş bir alana taşımıştır. Yunanistan Coface için umut 

vaat eden bir pazardır; işletmeler arasında güven seviyesi yükselmektedir ve 2019 yılında canlı bir 

büyüme beklenmektedir. Yunanistan’da sunduğumuz doğrudan ticari alacak sigortası hizmeti, 

Coface’ın yerel işletmelere şimdiye kadar uluslararası ağımız üzerinden sağladığı desteğini daha 

da güçlendirecektir.” 
 
 

 

 

2019 YILI MAALİ TAKVİMİ (değişikliğe tabidir) 

2019 1. Çeyrek Sonuçları: 24 Nisan 2019 (piyasa kapanışından sonra) 

2018 Yılı Genel Hissedarlar Toplantısı: 16 Mayıs 2019  

2019 Yılı İlk 6 Aylık Dönem Sonuçları: 25 Temmuz 2019 (piyasa kapanışından sonra) 

2019 yılı ilk 3 Çeyrek Sonuçları: 23 Ekim 2019 (piyasa kapanışından sonra) 

 

FİNANSAL BİLGİLER  

Bu basın bültenine ve COFACE SA’nın düzenlemeye tabi bilgilerine Grup web sitesinden ulaşılabilir: 

http://www.coface.com/Investors 

 

Alternatif Performans Ölçülerine (APM) ilişkin düzenlemeye tabi bilgileri için,  

2017 Yılı S1 Ara Finansal Raporumuza ve 2017 Yılı Tescil Belgemize bakınız. 

 

http://www.coface.com/Investors
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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. 2018 yılında Coface 100 ülkedeki yaklaşık 4.100 çalışanı ile 1,4 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, 5 Nisan 2018 tarihinde  D.18-0267  sayılı yazı ile AMF’ye 
sunulan  Coface Grubu 2017 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. 

 

 

 

 

 

 

Coface: Birlikte Ticareti Geliştirmek İçin 

mailto:verda.yakar@coface.com
http://www.coface.com.tr/

