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

Warszawa/Paryż, 17 lutego 2021 r. 
 
 
 

 

 

Coface SA: Moody’s podniósł rating Coface do perspektywy „stabilnej” 
 

 
 
Agencja ratingowa Moody’s 10 lutego 2021 r. potwierdziła, że utrzymała dla Coface ocenę ratingową 
IFS (Insurance Financial Strenght) na poziomie A2. Agencja podniosła również perspektywę dla 
Coface, która jest obecnie stabilna. 
 

Prawie rok od rozpoczęcia pandemii koronawirusa i związanego z nią kryzysu zdrowotnego i 
gospodarczego, agencja Moody’s utrzymując rating Coface podniosła perspektywę na stabilną. Decyzja ta 
wynika z działań w zakresie oceny ryzyka podjętych przez Coface w celu poprawy profilu ryzyka i 
zwiększenia odporności na potencjalny wzrost szkód w ciągu najbliższych 12-18 miesięcy. 
 
W komunikacie prasowym agencja Moody’s podkreśla, że rating ten „odzwierciedla dobrą pozycję Grupy w 
globalnym sektorze ubezpieczeń należności, silną kapitalizację ekonomiczną, opartą na dynamicznym 
zarządzaniu ubezpieczoną ekspozycją przez Coface oraz dobrą politykę w ocenie ryzyka w ostatnim 
okresie”. 

 
Carine Pichon, dyrektor ds. Finansów i Oceny Ryzyka w Grupie Coface, skomentowała: 
„Z zadowoleniem przyjmujemy podniesienie perspektywy, co jest wyrazem uznania za ciężką pracę 
wszystkich zespołów Coface podczas kryzysu związanego z koronawirusem. Potwierdza również 
elastyczność i odporność firmy Coface, będące podstawą naszej kultury oraz naszego planu 
strategicznego Build to Lead ”. 
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Coface: for trade – wspólnie budujemy biznes 

 

Dzięki 75-letniemu doświadczeniu i rozbudowanej międzynarodowej sieci oddziałów 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 eksportowych. Grupa, obecna w 100 krajach, 

wspierana przez 4.250 pracowników, osiągnęła w 2019 r. skonsolidowane przychody w wysokości 1,5 mld EUR. Coface 

publikuje co kwartał swoje oceny ryzyka kraju dla 162 państw, w oparciu o unikalną wiedzę na temat zachowań płatniczych 

przedsiębiorstw i doświadczenie 660 lokalnych analityków ds. oceny ryzyka, współpracujących 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 poprzez 

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 

Spółka Coface SA jest notowana w indeksie Euronext Paris – Compartment A na giełdzie papierów wartościowych w Paryżu 

pod numerem ISIN: FR0010667147 / Skrót: COFA 
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