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Paris, 26 Ekim 2020 – 17:35 

 

Coface üçüncü çeyrek için 28,5 milyon € net gelir açıkladı ve 15 milyon €’luk 
hisse geri alım programı başlattı * 

• İlk dokuz aylık döneme ait ciro, müşteri faaliyetleri sebebiyle sabit döviz ve kapsam bazında yüzde 

0,9’luk bir düşüşle 1 milyar 82 milyon € olarak gerçekleşirken, üçüncü çeyrek cirosunda yüzde -2,2’lük 

düşüş kaydedildi.  

- Müşteri yenileme oranı ve yeni işletmeler rekor seviyelerde; 36,9 milyon €’luk bir pozitif net üretim gerçekleşti  

- Belirsizliğin devam ettiği bir ortamda pozitif fiyatlandırma dinamikleri teyit edildi (yüzde +1)  

- Öngörüldüğü gibi müşteri faaliyetlerinde yavaşlama kaydedildi  

• 2020 yılının ilk 9 aylık döneminde net hasar prim oranı 10,1 puanlık artışla yüzde 55,2’ye çıktı; net bileşik 

oran 8,5 puanlık artışla yüzde 85,3’e yükseldi  

- 2020 yılının üçüncü çeyreğine ait net hasar prim oranı, düşük faaliyetin bir yansıması olarak 2019 yılının aynı 

dönemine göre 2,8 puanlık artışla ve 2020 yılının ilk yarısına göre 7,4 puanlık bir düşüşle yüzde 50,0 oldu  

- Devam eden maliyet kontrolleri sayesinde 2020 yılının ilk 9 aylık dönemine ait net maliyet oranı 1,56 puanlık 

iyileşme ile yüzde 30,1 olarak gerçekleşti.  

- 2020 yılının üçüncü çeyreğine ait net bileşik oran, hükümet planlarının geçici etkisinden 6,8 puan düzeyinde 

faydalanarak yüzde 77,4 olarak gerçekleşti.  

- 2020 yılının üçüncü çeyreğinde, hükümet programları net maliyet oranını 1,1 puan ve net hasar prim oranı 

5,7 puan iyileştirdi. Bununla birlikte, vergi öncesi kâr üzerindeki etki 2020 yılının üçüncü çeyreği için -1 milyon 

€ ile negatiftir ve yıl başından bugüne kadarki dönem için 7 milyon € ile pozitiftir.  

• 28,5 milyon €’luk bölümü üçüncü çeyrekte olmak üzere 52,4 milyon €’luk net gelir (grup payı)  

- Beklendiği gibi, 2020 üçüncü çeyrek kârı, Norveç’teki Coface GK’nın satın alınması ile ilişkili 8,9 milyon €’luk 

(badwill1) cari olmayan pozitif etkiden yararlanmıştır  

• Yıllık baza getirilmiş ortalama maddi öz sermaye getirisi (RoATE) 2  yüzde 4,1 oldu.   

• Güçlü bilanço ve pozitif işletme Kilit Performans Göstergeleri maksimum 15 milyon€’luk bir hisse geri 

alım programı başlatılmasına olanak tanıyor  

Aksi belirtilmediği sürece, değişim karşılaştırmaları 30 Eylül 2019 itibariyle geçerli sonuçları esas almaktadır.  
* Maksimum 15 milyon € tutarlı veya 2,4 adet hisselik bir hisse geri alım programı başlatıyor  

1 Badwill ilk tahminlere dayalıdır ve nihai analize göre değişebilir  
2 RoATE = Ortalama maddi özsermaye getirisi  

 

 

Coface CEO’su Xavier Durand’ın görüşleri: 

“Koronavirüs salgını, küresel ekonomide yüksek düzeyde belirsizlik yaratmaya devam ediyor. Bu bağlamda, Coface 

ekipleri bu belirsiz ortamda işlerini idare edebilmelerine yardımcı olmak için müşterileriyle yakın bir şekilde çalışmaya 

devam ediyorlar. Coface, üçüncü çeyrekte çok iyi sonuçlar elde ederek dayanıklılığını ve ‘Build to Lead’ stratejik 

planının anlamlılığını bir kez daha gösterdi. 

 

Üçüncü çeyrekte, Coface son yıllarda ikinci satın alımını gerçekleştirdi ve Norveç'teki Coface GK'da yeni ekiplerimizi 

ağırladı. Daha önce duyurulduğu gibi, bu entegrasyon 8,9 milyon € 'luk pozitif bir satın alma açığına neden oldu. İyi 

faaliyet oranları ve sağlam bir bilanço ile güçlenen Coface, maksimum 15 milyon € tutarında bir hisse geri alım 

programı başlatıyor.”  
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30 Eylül 2020 itibariyle temel rakamlar 
 

COFACE SA Yönetim Kurulu 26 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirdiği toplantısında 30 Eylül 2020 itibariyle konsolide mali tabloları 
(denetimden geçmemiş) gözden geçirmiştir. Denetim Kurulu daha önce 23 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirdiği toplantısında 
bunları incelemişti. 

 

Gelir tablosu kalemleri, milyon € 2019-9A 2020-9A % 
%  

Döviz 
Hariç* 

Brüt kazanılan primler  917,9 897,2 (2,3)% (1,1)% 

Hizmet geliri 185,6 185,3 (0,2)% +0,0% 

GELİR 1,103,4 1,082,4 (1,9)% (0,9)% 

REASÜRANS SONRASI SİGORTALAMA GELİRİ/ZARARI  145,7 74,6 (48,8)% (49,8)% 

Yönetim giderleri düşüldükten sonra yatırım geliri 28,4 23,5 (17,4)% (10,3)% 

CARİ İŞLETME GELİRİ 174,1 98,1 (43,7)% (43,2)% 

Diğer işletme geliri / gideri 0,1 (2,4) yok yok 

İŞLETME GELİRİ 174,2 95,7 (45,1)% (44,6)% 

NET GELİR 117,3 52,4 (55,3)% (55,2)% 

     

Temel Oranlar 2019-9A 2020-9A % 
%  

Döviz 
Hariç* 

Reasürans düşüldükten sonra hasar-prim oranı 45,1% 55,2% +10,1 puan 

Reasürans düşüldükten sonra maliyet oranı 31,7% 30,1% (1,6) puan 

REASÜRANS DÜŞÜLDÜKTEN SONRA BİLEŞİK ORAN  76,8% 85,3% +8,5 puan 

     

Bilanço kalemleri, milyon € 2019-9A 2020-9A % 
%  

Döviz 
Hariç* 

Toplam öz sermaye (grup payı) 1.924,5 1.945,9 +1,1%   

 
 
* Kapsam etkisi de hariçtir 
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1. Ciro 

 
Yılın ilk dokuz aylık döneminde Coface’ın konsolide satışları sabit döviz kuru ve kapsam bazında Eylül 2019 ile 

karşılaştırıldığında yüzde 0,9 azalarak 1 milyar 82,4 milyon avro olarak gerçekleşti. Raporlama esasına göre (cari döviz 

ve kapsam bazında) ise ciro yüzde -1,9 oranında azaldı.   

Sigorta faaliyetlerine ait gelirler (teminat ve Tek Risk dahil olmak üzere) sabit döviz kuru ve kapsam bazında 2019 

yılının ilk 9 aylık dönemine göre yüzde -1,1 azalmıştır (cari döviz kuru ve kapsam bazında yüzde -2,3 azalma)  

Bölgelerin çoğunda müşteri yenileme oranları yüksektir ve Grup için yüzde 92,7 ile yeni bir rekor seviyeye ulaşmıştır. 

Yeni işler 2019 yılının ilk 9 aylık dönemine göre 18 milyon €’luk artış ile 114 milyon € olarak gerçekleşmiştir.  

Yılın ilk 9 aylık döneminde müşteri faaliyetlerindeki artışın yüzde -0,7’lik negatif bir etkisi oldu. Koronavirüs 

pandemisinden kaynaklı ekonomik yavaşlama beklentileri doğrultusunda bu katkı negatif olarak gerçekleşti. 

Fiyatlandırmadaki yüzde 1’lik artış yılın ikinci çeyreğinde başlayan döngünün yukarı yöne döndüğünü teyit etmektedir. 

Diğer faaliyetlerden (faktoring ve hizmetler) gelen ciro, 2019 yılının ilk 9 aylık dönemine göre sabit kalmıştır. 

Hizmetlerdeki ve özellikle bilgi hizmetlerindeki artış (%10), Almanya'daki faktöring gelirlerindeki düşüşü telafi etmiştir.  

 

Toplam gelir - kümülatif- milyon € 2019-9A 2020-9A % 
%  

döviz 
hariç1 

Kuzey Avrupa  232,8 221,1 (5,0)% (6,0)% 

Batı Avrupa  219,4 219,8 +0,2% (0,0)% 

Orta ve Doğu Avrupa  110,1 107,0 (2,9)% (3,6)% 

Akdeniz ve Afrika 288,7 291,8 +1,1% +2,1% 

Kuzey Amerika 102,7 102,3 (0,4)% (0,1)% 

Latin Amerika 61,6 50,8 (17,5)% +2,0% 

Asya Pasifik  88,2 89,5 +1,5% +1,3% 

Grup Toplamı  1.103,4  1.082,3 (1,9)% (0,9)% 

 

Kuzey Avrupa bölgesinde gelirler yüzde -5,0 ve sabit döviz bazında yüzde -6,0 azaldı. Ticari alacak sigortasında, 

müşteri faaliyetlerindeki daralmanın etkisiyle, iyi bir müşteri yenileme seviyesi ve yeni üretimdeki artışla kısmen 

dengelense de yüzde -4,0 azalma kaydedildi.   

Batı Avrupa'da ciro yüzde 0,2 arttı ve temel olarak rekor müşteri yenileme oranı ve ticari alacak sigortası alanında 

büyüyen yeni işler nedeniyle sabit döviz bazında istikrarlı bir seyir izledi. 

Orta ve Doğu Avrupa'da, özellikle azalan müşteri faaliyetinin bir sonucu olarak düşen ticari alacak sigortasının ortaya 

koyduğu değişen trend nedeniyle ciro yüzde -2,9 ve sabit döviz bazında yüzde -3,6 oranında düşüş kaydetti. 

İtalya ve İspanya'nın başını çektiği Akdeniz ve Afrika bölgesinde, ciro pozitif satışlar ve yüksek müşteri bağlılığı 

sayesinde yüzde 1,1 ve sabit döviz bazında yüzde 2,1 arttı. 

Kuzey Amerika’da, ciro raporlama bazında yüzde -0,4 ve sabit döviz bazında yüzde -0,1 olmak üzere hafif bir düşüş 
kaydetmiştir. Müşteri yenileme oranı iyileşmiştir ve şu anda grup ortalamasına yakın bir seviyededir; yeni işlerde ise  
daha fazla büyüme kaydedilmektedir.  

                                                        
1 Kapsam etkisi de hariçtir  
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Yükselen piyasalar, sabit döviz ve kapsam bazında hafif büyüme kaydetti. Asya-Pasifik bölgesi cirosu cari döviz 

bazında yüzde +1,5 ve sabit döviz bazında yüzde +1,3 arttı. Müşteri faaliyetleri azalırken, bölge satış 

performansında iyileşme sergiliyor.  

Latin Amerika'da ciro cari döviz bazında yüzde -17,5 düştü, ancak sabit döviz bazında yüzde +2,0 arttı. Bu rakamlar, 

uluslararası para birimlerinde ifade edilen yerel poliçelerin mevcudiyetinden etkilenmektedir. 

 

2. Sonuçlar  

 

- Bileşik Oran 

 

Reasürans düşüldükten sonraki bileşik oran yılın ilk 9 aylık dönemi için yüzde 85,3 olarak gerçekleşmiştir (geçtiğimiz 
yılın aynı dönemine göre 8,5 puanlık bir artış kaydedilmiştir). Üçüncü çeyreğe ait reasürans düşüldükten sonraki 
bileşik oran 2019 yılının üçüncü çeyreğine göre 0,7 puanlık bir iyileşme ile yüzde 77,4 olarak gerçekleşmiştir. 
Hükümet planları söz konusu çeyrekteki bileşik oran üzerinde 6,8 puanlık geçici bir pozitif etki yaratmıştır.    

 

(i) Hasar Prim Oranı  

2020 yılının ilk 9 aylık dönemi için brüt hasar prim oranı geçtiğimiz yıl ile karşılaştırıldığında 15,0 puanlık bir artış ile 

yüzde 57,6 olarak gerçekleşti. 2020 yılının üçüncü çeyreğine ait brüt hasar prim oranı tüm bölgelerde bir önceki 

çeyreğe göre iyileşme kaydederek yüzde 54,8 olarak gerçekleşti (2020 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 62,8 idi). Bu 

iyileşme, krizin başlangıcında Coface tarafından alınan risk yönetimi önlemlerini, eve kapanma döneminde 

risklerdeki mekanik düşüşü ve çoğu ülkede şirketlerin devletten aldığı önemli desteği yansıtmaktadır.   

Grubun karşılık ayırma politikası değişmemiştir. Geçmiş hasar taleplerinin sıkı bir şekilde yönetilmesi Grubun tarihsel 
ortalamalar ile uyumlu olarak son 9 aylık dönemde 33,5 puanlık tahsilat kaydetmesini sağlamıştır (bu tarihsel 
ortalamanın üzerinde bir seviyedir). Hasar taleplerinin sıklığı azalmıştır ve 2020 yılının üçüncü çeyreğinde neredeyse 
hiçbir büyük ölçekli hasar talebi olmamıştır.    

2020 yılının ilk 9 aylık döneminde net hasar prim oranı yüzde 55,2 olarak gerçekleşmiştir; 2019 yılının ilk 98 aylık 

dönemi (yüzde 45,1) ile karşılaştırıldığında belirgin bir artış söz konusudur (45.1%). 

 

(ii) Maliyet Oranı  

Coface, uzun vade için sıkı maliyet kontrolleri ve yatırım politikasını sürdürmüştür. 2020 yılının üçüncü çeyreğinde, 

maliyetler cari döviz bazında yüzde -5,4 ve sabit döviz ve kapsam bazında yüzde -2,9 düşmüştür. Bu azalma, tüm 

değişken maliyetler (seyahat, iletişim ve danışmanlar) için sürdürülen maliyet düşürme çabalarından 

kaynaklanmıştır. 

Reasürans düşüldükten sonraki maliyet oranı yılın ilk 9 aylık dönemi için yüzde 30,1 olarak gerçekleşmiştir; maliyet 

kontrolü ve artan sesyonlar (özellikle hükümet planları) doğrultusunda yüksek düzeyde gerçekleşen reasürans 

komisyonları sayesinde bir yılda 1,6 puanlık bir iyileşme kaydedilmiştir.  
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- Finansal sonuçlar  

 

Dokuz aylık net finansal gelir 23,5 milyon € olarak gerçekleşmiştir ve bunun 0,6 milyon €’luk bölümü net gerçekleşen 

sermaye kazancından oluşurken ve -2,0 milyon € negatif kur etkisi kaydedilmiştir. Bu rakam, 4 milyon € 'luk pozitif 

döviz kazancından yararlanılan 2019 yılının ilk 9 aylık dönemine göre belirgin bir şekilde daha düşüktür. 

Faiz oranlarının halen tarihsel olarak düşük seviyelerde olduğu bir ortama rağmen, riskli varlıkların oranındaki sert 

düşüş, cari portföy getirisinin (yani sermaye kazançları, amortisman ve kur etkileri hariç) 25,8 milyon €’ya düşmesine 

neden oldu (2019 yılının ilk 9 aylık dönemi için 32,6 € milyon idi). Sermaye kazançları hariç muhasebe getirisi1  2020 

yılında bir önceki yıla (%1,2) göre düşerek yüzde 0,9 oldu. 

Son haftalarda Coface portföyün likidite kısmını kademeli olarak azaltmaktadır, 7 puanlık bir düşüş kaydedilmiştir 

ancak halen uzun vadeli hedefinin üzerinedir. 

 

- Faaliyet geliri ve net gelir  

 

Yıl başından bu yana faaliyet geliri, bir önceki yıla göre yüzde -43,7 düşüşle 98,1 milyon € olarak gerçekleşti. 

Hükümet programlarının olumlu etkisinden 7 milyon Avroluk bir fayda sağlandı. 2020 yılının üçüncü çeyreğinde bu 

etki -1 milyon € ile negatif oldu. 

2019 yılının ilk 9 aylık döneminde yüzde 28 olan efektif vergi oranı yüzde 44’e yükseldi.  

Toplamda, net gelir (grup payı) 52,4 milyon € olarak gerçekleşti ve bunun 28,5 milyon €’luk bölümü üçüncü çeyreğe 

aittir. Net gelir, beklentiler doğrultusunda, Norveç'te Coface GK'nin 8,9 milyon € tutarındaki satın alımıyla ilişkili tekrar 

cari olmayan pozitif etkiden (badwill2) faydalandı. 

 

3. Öz sermaye  

 

31 Aralık 2019 itibariyle 1 milyar 924,7 milyon € olan toplam öz sermaye 30 Eylül 2020 itibariyle 21,5 milyon € veya 

yüzde 1,1’lik bir artış ile 1 milyar 946,2 milyon € olarak gerçekleşti.  

Bu değişim, temel olarak, negatif kur düzeltmeleri (-24,2 milyon €) ile kısmen dengelenen 52,4 milyon €’luk pozitif net 

gelirden kaynaklanmıştır  

Yıllık baza getirilmiş ortalama maddi öz sermaye getirisi (RoATE) yüzde 4,1 oldu. 

  

                                                        
1 Muhasebe getirisi, konsolide olmayan bağlı ortaklıklar hariç yatırım portföyünün ortalamasına dayalı olarak hesaplanmıştır 
2 Badwill ilk tahminlere dayalıdır ve nihai analize göre değişebilir. 
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4. Görünüm  

 

COVID-19 salgınının yeniden canlanmasının yanı sıra, birçok ülke tarafından koronavirüsün yayılmasını kontrol 

altına almaya yönelik seyahat kısıtlaması önlemleri üçüncü çeyreğe damgasını vurdu. 

Tecrit önlemlerinin sona ermesi sonrasındaki hızlı toparlanma aşaması artık sona erdi. Bununla birlikte, çok sayıda 

merkez bankasının ve hükümetin ekonomiye verdiği benzeri görülmemiş düzeydeki destekler, şimdiye kadar işletme 

iflaslarında artış yaşanmasını önlemiştir. 

Coface ekipleri, risk seviyelerini uyarlamalarına yardımcı olmak için müşterilerle yakın bir şekilde çalışmaya devam 

etmektedir. Müşteri hizmetleri üzerindeki bu odak, mevcut koşulların gerektirdiği fiyatlandırma düzeltmelerine 

rağmen pozitif net üretim elde etmeyi mümkün kılmıştır. 

2020 yılında bugüne kadar uygulanan hükümet destek programlarının çoğu yıl sonuna kadar devam edecektir. 

Coface, işletme göstergelerinin çoğundaki güçlü performansını ve sağlam bilançosunu göz önünde bulundurarak,  

maksimum 15 milyon €’luk veya 2,4 milyon hisselik bir hisse geri alım programı başlatıyor. Bu Coface'in sermaye 

yönetimindeki disiplinini bir kez daha gösteriyor. 

Ekonomik durumun gelişimi, pandeminin gidişatına ve hükümetler ve merkez bankaları tarafından uygulanacak ilgili 

önlemlere bağlı olacaktır. Coface, çevikliğinin ve verimliliğinin bu zorlu dönemde başarılı bir şekilde ilerlememizi 

sağlayacağından emindir. “Build to Lead” stratejik planının hedefleri değişmeden devam etmektedir. 
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Ek  

 
Çeyrek Sonuçları  
 

Gelir tablosu kalemleri, milyon € - 
çeyrek rakamları 

Ç1-19 Ç2-19 Ç3-19 Ç4-19 Ç1-20 Ç2-20 Ç3-20 
 

% 
%   

Döviz 
hariç* 

Brüt kazanılan primler  299,0 306,3 312,6 317,7 301,2 297,9 298,1 
 

(4,6)% (2,2)% 

Hizmet geliri 66,4 60,8 58,3 59,9 69,3 56,3 59,7 
 

+2,5% +3,4% 

GELİR 365,5 367,1 370,9 377,6 370,5 354,2 357,8 
 

(3,5)% (1,4)% 

REASÜRANS SONRASI 
SİGORTALAMA GELİRİ (ZARARI) 

52,0 47,4 46,3 42,2 28,2 12,1 34,2 
 

(26,1)% (31,5)% 

Yönetim giderleri düşüldükten sonra 
yatırım geliri 

5,1 11,5 11,8 8,5 2,7 14,0 6,7 
 

(42,7)% (39,7)% 

CARİ İŞLETME GELİRİ 57,2 58,9 58,0 50,7 30,9 26,2 40,9 
 

(29,4)% (33,2)% 

Diğer işletme geliri / gideri (0,2) 1,3 (1,0) (6,1) (0,2) (1,6) (0,6) 
 yok yok 

İŞLETME GELİRİ 56,9 60,3 57,0 44,6 30,7 24,6 40,3 
 

(29,3)% (33,2)% 

NET GELİR 36,4 42,2 38,8 29,4 12,7 11,3 28,5 
 

(26,7)% (31,2)% 

Gelir Vergisi Oranı  29,4% 28,9% 25,0% 29,1% 50,5% 39,9% 42,4% 
 

+17,4 puan 
 

 
 
Kümülatif Sonuçlar 
 

Gelir tablosu kalemleri, milyon € - 
çeyrek rakamları 

Ç1-19 Y1-19 9A-19 MY-19 Ç1-20 Y1-20 9A-20 
 

% 
%   

Döviz 
hariç* 

Brüt kazanılan primler  299,0 605,3 917,9 1,235,6 301,2 599,1 897,2 
 

(2,3)% (1,1)% 

Hizmet geliri 66,4 127,3 185,6 245,5 69,3 125,5 185,3 
 

(0,2)% +0,0% 

GELİR 365,5 732,6 1,103,4 1,481,1 370,5 724,6 1,082,4 
 

(1,9)% (0,9)% 

REASÜRANS SONRASI 
SİGORTALAMA GELİRİ (ZARARI) 

52,0 99,5 145,7 187,9 28,2 40,4 74,6 
 

(48,8)% (49,8)% 

Yönetim giderleri düşüldükten sonra 
yatırım geliri 

5,1 16,6 28,4 36,9 2,7 16,7 23,5 
 

(17,4)% (10,3)% 

CARİ İŞLETME GELİRİ 57,2 116,1 174,1 224,9 30,9 57,1 98,1 
 

(43,7)% (43,2)% 

Diğer işletme geliri / gideri (0,2) 1,1 0,1 (6,0) (0,2) (1,8) (2,4) 
 N,A N,A 

İŞLETME GELİRİ 56,9 117,2 174,2 218,9 30,7 55,4 95,7 
 

(45,1)% (44,6)% 

NET GELİR 36,4 78,5 117,3 146,7 12,7 24,0 52,4 
 

(55,3)% (55,2)% 

Gelir Vergisi Oranı 29,4% 29,2% 27,8% 28,0% 50,5% 46,0% 44,4% 
 

+16,6 puan 
 

 
 
* Kapsam etkisi de hariçtir  
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2020/2021 YILI MALİ TAKVİMİ (değişikliğe tabidir)   

2020 MY Sonuçları: 10 Şubat 2021 (piyasa kapanışından sonra)   

2021 1.Ç Sonuçları: 27 Nisan 2021 (piyasa kapanışından sonra)     

2020 Yıllık Hissedarlar Genel Kurulu: 12 Mayıs 2021 

2021 Birinci Yarı Sonuçları: 27 Temmuz 2021 (piyasa kapanışından sonra) 

2021 İlk 3 Çeyrek Sonuçları: 28 Ekim 2021 (piyasa kapanışından sonra) 

FİNANSAL BİLGİ 

Bu basın bülteni ve Coface SA’nın düzenlemeye tabi bilgileri Grup web sitesinde mevcuttur:  

http://www.coface.com/Investors 

Alternatif Performans Ölçüleri (APM) hakkında düzenlemeye tabi bilgiler için,  
2020  1. Yarı Ara Finansal Raporumuza 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
http://www.coface.com.tr/

