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Paris, 01 Temmuz 2020 – 17:45 

Coface GIEK Kredittforsikring AS’yi satın alma işlemini tamamladı  

Coface, 2001 yılında kurulan, Norveç Ticaret, Sanayi ve Balıkçılık Bakanlığı’na ait kısa vadeli ihracat 

kredisi sigorta portföyünü yöneten GIEK Kredittforsikring AS şirketinin satın alma işleminin tamamlandığını 

açıkladı. Coface GIEK Kredittforsikring AS’ye ait hisselerin tamamını satın aldı ve şirket ticaret 

faaliyetlerini bundan böyle Coface GK markası altında sürdürecek.  

2019 yılında GIEK Kredittforsikring AS toplam yaklaşık 9 milyon €’luk (99 milyon NOK) bir brüt prim geliri 

elde etmişti ve portföyü daha çok ihracat poliçeleri üzerinde odaklanmaktadır.  

Satın alma işlemi Coface’ın ödeme gücü oranı üzerinde çok küçük bir etkiye sahip olacaktır. Bu aşamada, 

Coface 2020 yılı üçüncü çeyrek hesaplarında şu anda artı 8 milyon avro olarak tahmin edilen bir şerefiye* 

kaydetmeyi beklemektedir. 

Bu satın alma ile birlikte, Coface Nordik bölgesindeki Pazar payını güçlendirmektedir. Bu işlem Coface 

tarafından sunulan çok geniş bir yelpazeye yayılan hizmetlerin ve sahip olduğu geniş uluslararası ağın 

Norveçli ihracatçıları desteklemek için bir araya getirilmesine olanak tanıyacak ve ülkenin ekonomik 

kalkınmasına katkıda bulunacaktır.  

Coface GK Forsikring AS, Bölge CEO’su Katarzyna Kompowska liderliğindeki Coface Kuzey Avrupa 

bölgesine dahil olacaktır.  

 

Coface CEO’su Xavier Durand’ın satın alma işlemi ile ilgili görüşleri:  

“GIEK Kredittforsikring AS’nin satın alınması Coface’ın iki yıldan kısa bir süre içerisindeki ikinci yurt dışı 
büyüme girişimini oluşturmaktadır. Bu satın alma işlemi bu bölgedeki mevcudiyetimizi güçlendirecektir. 
Mevcut kriz, küresel ticaretin geliştirilmesinde ve güvence altına alınmasında ticari alacak sigortasının 
oynadığı önemli rolü, Coface GK müşterilerinin de yararlanabileceği şekilde daha da güçlendirmektedir”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Şerefiye* ilk tahminlere dayanmaktadır ve nihai analize göre değişiklik gösterebilir.   
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2020 YILI MALİ TAKVİMİ (değişikliğe tabidir) 

2020 ilk 6 aylık dönem sonuçları: 29 Temmuz 2020 (piyasa kapanışından sonra) 

2020 ilk 3 çeyrek sonuçları: 29 Ekim 2020 (piyasa kapanışından sonra) 

 

FİNANSAL BİLGİLER  

Bu basın bülteni ve COFACE SA’nın buna esas düzenlemeye tabi bilgilerine Grup web sitesinden ulaşılabilir: 

http://www.coface.com/Investors 

 

Alternatif Performans Ölçüleri (APM) hakkındaki düzenlemeye tabi bilgiler için; 

2019 1. Dönem Ara Finansal Raporuna ve 2019 Evrensel Tescil Belgemize bakabilirsiniz. 

 
 
 

 
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 
 
 
 
YASAL UYARI  -  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, 16 Nisan 2020 tarihinde D.20-0302 sayılı yazı ile AMF’ye 
sunulan Coface Grubu 2019 Evrensel 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 

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