
I N F O R M A C J A  P R A S O W A  

 

 1
 

Paryż / Warszawa, 6 lipca 2018 r. 

 

Patrice Luscan, Coface, wybrany 41. Prezesem ICISA 
 
Podczas Walnego Zgromadzenia ICISA (International Credit Insurance and Surety Associa-

tion), zorganizowanego w 90. rocznicę powstania stowarzyszenia, jego członkowie wybrali 

Patrice’a Luscana, Dyrektora ds. Marketingu i Innowacji Grupy Coface, na Prezesa ICISA. 

Patrice Luscan jest członkiem komitetu zarządzającego ICISA od 2015 r. Zapowiedział on, że 

dołoży wszelkich starań, aby jak najlepiej reprezentować interesy członków, aby utworzyć 

stanowiska w branży poświęcone zmianom prawnym i regulacyjnym oraz stwarzać możliwości 

do nawiązywania nowych kontaktów, przy stałym wsparciu Roberta Nijhouta, Dyrektora Za-

rządzającego, a także częściowo odnowionego Komitetu Zarządzającego i Sekretariatu. 

 

– Apetyt na ubezpieczenia należności i poręczenia rośnie wraz z niestabilnym środowiskiem 

gospodarczym. W nadchodzącym roku spodziewamy się dalszego wzrostu ekspozycji i skład-

ki, dzięki większej świadomości ryzyka w przedsiębiorstwach. Częściowo odnowiony zespół 

ICISA będzie nadal wspierał swoich członków, stanowiących ponad 95 proc. światowego ryn-

ku niepaństwowych ubezpieczeń należności, w dalszym rozwoju handlu i gospodarki na całym 

świecie – powiedział Patrice Luscan. 

 

---- 

Patrice Luscan, uzyskał dyplom MBA w zakresie finansów i marketingu szkoły Reims Mana-

gement School. Większość swojej dotychczasowej kariery spędził pracując w branży ubezpie-

czeń należności. Wcześniej zdobywał doświadczenie w małych i średnich przedsiębiorstwach. 

Patrice Luscan dołączył do Coface na początku 2012 r. jako Zastępca Dyrektora Organizacyj-

nego Grupy. Pod koniec 2012 roku został mianowany na stanowisko dyrektora Departamentu 

Marketingu Grupy. 
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O Coface 

 

Grupa Coface, światowy lider w ubezpieczeniach należności, oferuje 50 000 firm na całym świecie rozwiązania w 

zakresie ochrony przed ryzykiem niewypłacalności ich klientów, zarówno w transakcjach krajowych jak i eksporto-

wych. Grupa, obecna w 100 krajach, wspierana przez 4.100 pracowników, odnotowała w 2017 r. obroty w wysokości 

1,4 mld EUR. Coface publikuje co kwartał swoje oceny ryzyka kraju dla 160 państw, w oparciu o unikalną wiedzę na 

temat zachowań płatniczych przedsiębiorstw i doświadczenie 660 lokalnych analityków ds. oceny ryzyka, współpra-

cujących na bieżąco z klientami Coface i weryfikujących kondycję ich dłużników.  

 

W Polsce Coface jest obecny od 1992 roku. Ubezpiecza należności krajowe i eksportowe, oferuje finansowanie po-

przez faktoring, a także raporty handlowe o firmach z całego świata. Prowadzi monitoring i windykację należności 

B2B. Więcej informacji o firmie oraz pozostałe komunikaty prasowe dostępne na: 

www.coface.pl 

http://www.coface.pl/
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Spółka Coface SA jest notowana w indeksie Euronext Paris – Compartment A na giełdzie 

papierów wartościowych w Paryżu pod numerem ISIN: FR0010667147 / Skrót: COFA 


