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Julien Marcilly benoemd als Chief Economist van Coface 
 

Julien Marcilly is met ingang van 2 maart 2015 benoemd als Chief Economist van Coface. Hij 

zal rapporteren aan Jean-Marc Pillu, CEO. Hij volgt Yves Zlotowski op, die beslist heeft om 

zijn carrière voort te zetten buiten de sector van het economische onderzoek en de 

kredietverzekering. 

 

Julien Marcilly, 32, was sinds 2012 de vervanger van Yves 

Zlotowski en Head of Country Risk bij Coface. Voordat hij bij 

Coface aan de slag ging, werkte hij bij de in New York 

gevestigde vermogensbeheerder Artio Global Investors. 

Voordien was hij economist bij Société Générale. Dankzij zijn 

uitgebreide achtergrondkennis van de groeimarkten, zijn 

doctoraat in de financiële economie aan Paris-Dauphine en 

zijn Master in Management die hij behaalde aan ESCP 

Europe, beschikt hij over de nodige kwalificaties om deze 

uitdagende functie met succes aan te gaan.  

 

In zijn veertien jaar bij Coface versterkte Yves Zlotowski het economische onderzoeksteam 

van Coface, introduceerde hij nieuwe publicaties en versterkte hij de regionale economische 

deskundigheid van de groep.  
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Justine LANSAC – T. +33 (0)1 49 02 24 48  justine.lansac@coface.com 
 
 

Over Coface 

 

De Groep Coface, wereldleider op het vlak van kredietverzekering, reikt bedrijven overal ter wereld 
oplossingen aan om zichzelf te beschermen tegen het risico van financiële wanbetaling van hun 
klanten, zowel op de binnenlandse markt als wat betreft de export. In 2013 liet de Groep, met de steun 
van haar 4.400 medewerkers, een geconsolideerde omzet optekenen van € 1,440 miljard. Met haar 
aanwezigheid, rechtstreeks en onrechtstreeks in 98 landen verzekert Coface de handelstransacties van 
meer dan 37.000 ondernemingen in meer dan 200 landen. Coface publiceert elk kwartaal haar 
beoordeling van het landenrisico voor 160 landen die gebaseerd is op haar unieke kennis van het 
betaalgedrag van bedrijven en op de expertise van haar 350 onderschijvers die dicht in de buurt van 
klanten en hun debiteuren gevestigd zijn. 
In Frankrijk beheert de Groep eveneens de publieke exportgaranties voor rekening van de Franse 
Staat.  

www.coface.be 
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