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Vilnius, 2013.03.29 

 
Coface SA Lietuvos filialas savo veiklą tęsia kaip Compagnie Française d'Assurance pour le 
Commerce Extérieur Lietuvos filialas 

 
Gerb. Partneri,  

 
Bendrovė „Coface“ - viena pirmųjų draudimo įmonių, kuri ėmėsi visų būtinų priemonių, kad būtų 
pasirengusi vykdyti ES direktyvos „Mokumas II" reikalavimus draudimo bendrovėms. Pagrindiniai 
klausimai, kuriuos reikia spręsti atsižvelgiant į direktyvos nuostatas, be visų kitų yra kapitalo 
pakankamumas bei rizikos valdymas. Siekiant tinkamos organizacinės struktūros, visos 
nepriklausomos įmonės grupėje yra keičiamos į pagrindinės bendrovės Compagnie Française 
d'Assurance pour le Commerce Extérieur filialus. Ši pertvarka yra svarbus aspektas siekiant atitikti 
naujus kapitalo reikalavimus bei palaikyti Coface, kaip lyderės pasaulinėje prekinių kreditų draudimo 
rinkoje vardą. 
 
Informuojame, kad Coface SA ir Coface SA Lietuvos filialas savo veiklą nuo 2013 m. kovo mėn. 29 
dienos vykdo Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur Lietuvos filialas vardu. 
Atkreipiame dėmesį, kad dėl pertvarkos įmonės registracijos numeris, PVM mokėtojo kodas, kiti 
registracijos duomenys bei vadovas nesikeičia. 
  
Dėl pertvarkos visos sutartys yra perduodamos Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce 
Extérieur Lietuvos filialui. Pažymėtina, kad jokių pasikeitimų, susijusių su Draudimo sutarčių galiojimu, 
bei teisėmis ir pareigomis kylančiomis iš Draudimo sutarčių, nėra. Visos esamų sutartinių santykių 
teisės ir pareigos lieka galioti visiems buvusiems Coface SA ir Coface SA Lietuvos filialo tiekėjams bei 
partneriams. 
 
Įmonių UAB „Coface Baltics Services” ir UAB „Coface Credit Management Services” teisinės formos, 
visi šių juridinių asmenų registracijos duomenys bei vadovas lieka nepakitę. 
 
Jeigu turite klausimų, susisiekite su mumis telefonu +370 5 279 17 27. 
 
Linkime Jums ir Jūsų įmonei sėkmės!  
 
Pagarbiai, 
 
Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur Lietuvos filialas 
 

Filialo direktorius 
Maris Lukins 
 

  
 


