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Paris / Vejle: 28 juni 2017

Coface: Etablering af Coface Nordics
Internationalt kreditforsikringsselskab ekspanderer i Norden
Coface, internationalt kreditforsikringsselskab, har etableret Coface Nordics, et nyt ekspertcenter for kunder i Norden. Det nye kontor vil gøre det muligt for medarbejderne fra Coface
Danmark og Coface Sverige at gå sammen for at styrke Coface’s tilstedeværelse i de nordiske
lande. “Vi har store ambitioner i Norden og vores nye struktur vil gøre det muligt for os at effektivisere vores udvikling, samtidig med at vi bevarer vores eksisterende lokale strukturer for
kunder og partnere“, siger Téva Perreau, CEO Northern Europe Region, Coface.
Coface’s “Fit to Win” strategi blev offentliggjort i September 2016, og indenfor denne strategiplan vil det nye samarbejdet på tværs af landegrænserne styrke en mere strømlinet og effektiv
måde at arbejde sammen på i Norden. Organisationen vil omfatte en sammenlægning af nogle
kernefunktioner, mens kommerciel service vil forblive tæt på risici, kunder og lokale markedsbehov. De nylige udvidelser til Norge og Finland vil yderligere bidrage til at udvikle markedet i
Norden og styrke Coface’s tilstedeværelse på det nordiske marked.
“Jeg ser frem til at styrke vores tætte samarbejde indenfor Coface Nordics og udnytte vores position som den mest adrætte kreditforsikringspartner for at imødekomme vores kunders behov”,
siger Steffen Fink, Head of Coface Nordics og Country Manager Coface Denmark. Steffen Fink
vil have base i Vejle, som ligger centralt i Norden. Corine Troncy, Chief Commercial Officer for
Nordics og Country Manager Coface Sweden, vil have base i Stockholm, og ser også frem til
den optimistiske markedsstrategi. “Vi er overbeviste om,at holdet vil få succes med at udvikle
vores markedsandel i de nordiske lande.”
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Om Coface
Coface, verdensledende kreditforsikringsselskab, tilbyder 50.000 virksomheder verden over løsninger til at beskytte
dem mod risikoen for financielle misligholdelser hos deres kunder, både på hjemmemarkeder og eksportmarkeder.
Coface koncernen, som har til formål at være det mest fleksible globale kreditforsikringsselskab i branchen, er til stede i 100 lande, beskæftiger 4.300 medarbejdere og har en samlet omsætning på €1.411 mia. 2016. Coface publiserer kvartalsvise lande- og sektorrisikovurderinger baseret på viden om virksomhedernes betalingsadfærd og på ekspertisen hos 660 underwritere og kreditananlytikere, placeret tæt på kunder og deres debitorer.
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