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Zagreb, Maj 2017 
 

Coface reorganizira svoje delovanje v jadranski regiji 
 

Pozitivni učinek strateškega načrta Fit to Win se nadaljuje tudi v prvem kvartalu 

2017. Uspešno napredujemo v implementaciji programa operativne 

učinkovitosti, pri čemer je 2017 prehodno leto, in ostajamo osredotočeni na 

izvedbo našega načrta. Eden izmed projektov učinkovitosti je ustanovitev 

jadranskega središča, kar pomeni, da bomo stranke v Sloveniji in na Hrvaškem 

podpirali iz Zagreba na Hrvaškem. 

 

V naši strategiji, da bomo postali najbolj okretni partner v zavarovanju terjatev je 

najpomebnejša idealna organiziranost, ki omogoča celovito in neprekinjeno podpiranje naših 

strank. Združevanje poslovnih aktivnosti manjših entitet v eno večjo enoto nam bo omogočila 

večjo fleksibilnost in zagotavljala najboljšo možno podporo. Vsled tega bo Coface reorganiziral 

svojo prisotnost v jadranski regiji z ustanovitvijo glavne pisarne v Zagrebu, od koder bo 

oskrboval Slovenijo in Hrvaško. 

 

Z združitvijo dveh relativno majhnih entitet v Sloveniji in na Hrvaškem v Coface Adriatic bo 

družba investirala v 60% povečanje ekipe na Hrvaškem in s tem okrepila najpomembnejše 

funkcije za hitrejše in boljše podpiranje svojih strank. Coface s tem zmanjšuje operativno 

tveganje, ki je sicer prisotno v manjših ekipah. Edvard Ribarič, direktor Coface-a na Hrvaškem, 

je zadolžen za vodenje novoustanovljenega jadranskega centra in bo popeljal Coface na višji 

nivo. S svojimi izkušnjami bo poskrbel da bo prehodno obdobje kar se da kratko in jamčil za 

nemoteno podporo strankam. 

 

“Vizija naše skupine je, da postanemo najbolj okreten partner v zavarovanju terjatev. Ekipa v 

Coface Adriatic-u je sestavljena iz strokovnjakov tako iz Slovenije kot iz Hrvaške in moja 

ambicija je, da našim strankam ponudimo najboljšo podporo v celotni jadranski regiji”, pove 

Edvard Ribarič.  

 

Kontakt za medije:  

Edvard Ribaric –  T. +385 (1) 4697501  edvard.ribaric@coface.com 
 

O skupini Coface 

Coface, vodilna globalna kreditna zavarovalnica, nudi rešitve za preprečevanje finančnih izgub zaradi insolventnosti  

50,000 družbam po celem svetu, tako za njihove domače kot tuje trge. Skupina, ki cilja postati najbolj okreten 

partner pri zavarovanju terjatev, je prisotna v 100 državah, zaposluje 4,300 ljudi, in je v letu 2016 generirala 1.411 

milijarde EUR konsolidiranih prihodkov.  Coface objavlja četrletne publikacije o državnih in sketorskih ocenah 

tveganj na podlagi svojega edinstvenega poznavanja plačilne discipline podjetij in na podlagi znanj svojih 660 

analitikov in strokovnjakov za ocenjevalce tveganja, ki so prisotni lokalno in so blizu svojim strankam in njihovim 

kupcem.  

www.coface.com 
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