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2014 m. liepos 29 d.
Serbija tampa 98-ąją „Coface“ kredito draudimo rinkos šalimi
Tarptautinė kredito draudimo ir verslo rizikos valdymo bendrovė „Coface“,
naudodamasi vietos partnerystės su bendrove „Axa“ galimybėmis Serbijoje, plečia
savo paslaugų spektrą. Nuo šiol, be skolų išieškojimo ir verslo informacijos paslaugų,
Serbijos bendrovės galės naudotis „Coface“ ilgamete kredito draudimo patirtimi ir jos
tarptautinių padalinių paslaugomis.
„Coface“ nuo 2007 metų Serbijoje teikia skolų išieškojimo ir verslo informacijos
paslaugas, o dabar, siekdama komercializuoti savo kredito draudimo paslaugas, sudarė
techninės partnerystės sutartį su draudike „Axa Nezivotno Osiguranje a.d.o.“. Nuo liepos 1 d.
Serbijos bendrovės, sudarydamos komercinius sandorius, gali naudotis sukaupta „Coface“
kredito rizikos prevencijos ir apsaugos patirtimi, taip pat grupės atliekama išsamia
makroekonomine ir mikroekonomine analize.
„Serbija, kaip Europos Sąjungos šalis kandidatė, yra strateginė rinka „Coface“
paslaugų plėtrai, – aiškina „Coface“ Vidurio Europos regiono direktorė Katarzyna Kompowska.
– „Coface“ ir toliau stiprina savo pozicijas Vidurio Europoje, nes tai itin dinamiškas regionas su
komerciškai patraukliu augimo potencialu. Šiandien „Coface“ kredito draudimo paslaugos
tiesiogiai ar netiesiogiai teikiamos keturiolikoje Vidurio Europos šalių.“
„Coface“ savo klientams siūlo didžiausią tarptautinį kredito draudimo tinklą, – pridūrė
„Coface“ grupės generalinės direktorius Jean-Marc Pillu. – Mūsų paslaugų išplėtimas į 98 šalis
stiprina „Coface“ pozicijas tarptautiniame lygmenyje ir rodo mūsų įsipareigojimą tenkinti
bendrovių verslo ambicijas visame pasaulyje.“
Apie „Coface“:
„Coface“ grupė – tai pasaulinė lyderė, siūlanti visame pasaulyje įmonėms savo sprendimus,
padedančius apsisaugoti nuo klientų finansinių įsipareigojimų nevykdymo tiek šalies vidaus, tiek eksporto
rinkose. „Coface“ grupėje, kurioje dirba 4400 darbuotojų, pernai metų apyvarta siekė 1,440 mlrd. EUR
(4,972 mlrd. Lt). „Coface“ 98 pasaulio valstybėse, tiesiogiai arba netiesiogiai, užtikrina daugiau nei 37
000 sandorių su įmonėmis, veikiančiomis daugiau nei 200 šalių. Kiekvieno metų ketvirčio pabaigoje
kompanija skelbia 160 šalių rizikos vertinimus, paremtus 350 profesionalių rizikos analitikų vertinimais ir
išskirtine „Coface“ valdoma informacija apie įmonių mokėjimų discipliną.
Prancūzijoje „Coface“ valstybės vardu valdo valstybės garantijas dėl eksporto. „Coface SA"
akcijos kotiruojamos Paryžiaus vertybinių popierių biržoje (Euronext-Compartment A).
ISIN: FR0010667147 / Trumpinys: COFA.
www.coface.com<http://www.coface.com/
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