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COFACE SA: Moody's, Coface’ın görünümü “stable” (durağan) seviyesine yükseltti.  
 
Derecelendirme kuruluşu Moody’s, 10 Şubat 2021 tarihinde, Coface’ın finansal güç notunu (Sigorta 

Finansal Güç – IFS) A2 olarak teyit etti. Derecelendirme kuruluşu, Coface’ın görünümünü de yükselterek 

durağan seviyesine getirdi. 

 

Korona virüs salgınının ve onunla birlikte sağlık ve ekonomi krizlerinin başlamasından bu yana neredeyse bir yıl 

geçti ve Moody’s derecelendirme kuruluşu Coface’ın notuyla ilgili görünümü durağan seviyesine yükseltti. Bu karar, 

Coface’in risk görünümünü iyileştirmek ve gelecek 12 ilâ 18 ay içerisinde hasar tazmin taleplerinde olabilecek 

potansiyel bir artışa karşı esnekliğini artırmak amacıyla aldığı tedbirlerin bir yansımasıdır.  

 

Derecelendirme kuruluşu, yayınladığı basın bülteninde, bu notun “Coface’ın korona virüs salgını sürecinde sigorta 

risk limitlerini dinamik bir şekilde yönetmesi ve iyi bir kârlılık seviyesine ulaşmasının da verdiği destekle, grubun 

global ticari alacak sigortası sektöründeki iyi konumunu ve güçlü ekonomik kapitalizasyonunu yansıttığının” altını 

çizmektedir.    

 

Finans & Risk Direktörü Carine Pichon bu konuda şunları kaydetti: : 

“Coface ekiplerinin korona virüs krizi sırasında yaptıkları çalışmaları ödüllendiren bu görünüm yükseltme kararını 

memnuniyetle karşılıyoruz. Bu karar, Coface’ın kültürünün tam kalbinde yer alan çeviklik ve esneklik özelliklerinin 

ve bizim “Build to Lead” stratejik planımızın da bir kabulüdür aynı zamanda…”  
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2020/2021 YILI MALİ TAKVİMİ (değişikliğe tabidir)   

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

2020 Yıllık Hissedarlar Genel Kurulu: 12 Mayıs 2021 

2021 Birinci Yarı Sonuçları: 28 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:  

https://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 (216) 251 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. 
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