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Brussel, maandag 12 februari 2018   

COFACE SA kondigt een aandelenterugkoopoperatie aan waarbij gestreefd 
wordt naar een totaal bedrag van  
30 miljoen euro 
 

Binnen het kader van de tweede pijler van zijn Fit to Win-plan streeft Coface ernaar om de kapitaalefficiëntie van zijn 

bedrijfsmodel te verbeteren. De Groep publiceerde vandaag een geraamde solvabilteitsratio van ongeveer 166%, 

waarmee ze boven de beoogde vork uitkomt. Overeenkomstig zijn aanpak van kapitaalbeheer, zal COFACE SA zijn 

eigen aandelen beginnen terugkopen vanaf 15 februari 2018 tot oktober 2018 ten laatste, voor een totaal beoogd 

bedrag van 30 miljoen euro.  

 

Coface zal een Investment Services Provider aanstellen om de terugkoop van aandelen in de open markt tijdens open 

en gesloten periodes uit te voeren. 

 

De terugkoop zal uitgevoerd worden binnen het kader zoals dat werd goedgekeurd door de Jaarlijkse Algemene 

Vergadering die plaatsvond op 17 mei 2017, die een aandelenterugkoopprogramma goedkeurde dat begrensd was tot 

10% van het aandelenkapitaal van de Groep en, indien nodig in geval van een hernieuwing van het programma, binnen 

het kader van de machtigingen die gegeven zouden kunnen worden door de Jaarlijkse Algemene Vergadering die zal 

plaatsvinden op 16 mei 2018. 

 

COFACE SA is van plan om alle teruggekochte aandelen te vernietigen. 

Carine Pichon, CFO en Risk Director van Coface, verklaarde:  

"We zijn verheugd dat de acties die ondernomen zijn binnen het werkkader van ons Fit to Win-plan om onze risico-

onderschrijving te versterken en onze herverzekeringsstructuur te optimaliseren ons al toegelaten hebben kapitaal te 

laten terugvloeien naar onze aandeelhouders. Het aandelenterugkoopprogramma vrijwaart het vermogen van de Groep 

om haar toekomstige ontwikkeling te financieren. De hogere gemiddelde looptijd van onze 

herverzekeringsovereenkomsten zal toelaten meer duidelijkheid te bieden over de kapitaalsituatie van Coface, terwijl de 

hoge kwaliteit van ons panel herverzekeraars wordt gehandhaafd. "



P E R S B E R I C H T  

 

 2
 

 

 
 
CONTACTPERSOON VOOR DE PERS  
Kris DEGREEF -  T. +32 (0)2 404 01 07 - 
kris.degreef@coface.com 

  
 

 

FINANCIËLE KALENDER 2018 (onderhevig aan wijzigingen) 

Resultaten Q1 2018: 24 april 2018 na sluiten van de markt 

Algemene Jaarlijkse Aandeelhoudersvergadering 2017: 16 mei 2018 

Resultaten S1 2018: 26 juli 2018 voor openen van de markt 

Resultaten Q3 2018: 24 oktober 2018 na sluiten van de markt 

 

FINANCIËLE INFORMATIE 

Dit persbericht alsook de integrale regelgevende informatieverschaffing van COFACE SA, is terug te vinden op de website van 

de Groep: http://www.coface.com/Investors 

 

Voor gereguleerde informatie over Alternative Performance Measures (APM), 

verwijzen we naar ons tussentijds financieel verslag voor S1 2017 en ons 2016 Registratiedocument. 

 

 

 

 

Coface: voor handel - samen activiteiten uitbouwen 

 
70 jaar ervaring en het meest fijngemaasde netwerk hebben Coface tot een referentie inzake kredietverzekering, risicobeheer 
en de wereldwijde economie gemaakt.  De experts van Coface, die de ambitie koesteren om uit te groeien tot de soepelste, 
wereldwijde handelskredietverzekeringspartner binnen de sector, werken op het ritme van de wereldeconomie en 
ondersteunen 50.000 klanten bij het uitbouwen van succesvolle, groeiende en dynamische bedrijven. De diensten en 
oplossingen van de Groep beschermen en helpen ondernemingen om kredietbeslissingen te nemen teneinde hun vermogen 
te verbeteren om zowel op hun binnenlandse als exportmarkten te verkopen. Coface stelde in 2017 ongeveer 4.100 mensen 
te werk in 100 landen en liet een omzet optekenen van € 1,4 miljard 

www,coface,be 

 

COFACE SA is genoteerd op het Compartiment A van Euronext Parijs  

ISIN-code: FR0010667147 / Ticker: COFA 
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