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V Praze dne 19. září 2016

Českou pobočku úvěrové pojišťovny COFACE nově
vede Pavel Schweiner
Dne 1. září 2016 byl novým country managerem COFACE
Czech Republic jmenován Pavel Schweiner. Svoji kariéru
začal v roce 1992 jako marketingový manager v CAC
LEASING (dnešní Unicredit leasing). Od roku 1994 působil
jako obchodní ředitel a člen představenstva v O.B.
HELLER (dnes ČSOB Factoring) a jako člen dozorčí rady
OB HELLER Slovakia. Po odchodu z factoringu v roce
2005 se stal ředitelem mezinárodního obchodu ve
společnosti OEZ Letohrad, ve které řídil pobočkovou síť
v Rusku, Polsku, na Ukrajině a v Německu. V roce 2007
jej zlákal zpět factoring a stal se regionálním
factoringovým managerem britské HSBC Bank pro region
střední a východní Evropy a řídil rozvoj obchodu v Polsku,
České republice a na Slovensku. Od roku 2010 zastával
pozici obchodního ředitele COFACE Czech Republic.
Pavlu Schweinerovi je 49 let, je absolventem Vysoké školy
strojní a elektrotechnické v Plzni. Hovoří česky, anglicky, německy a rusky.
KONTAKT PRO MÉDIA:
Eva Chýleová / +420 / 246 085 411 eva.chyleova@coface.com
O Coface
Skupina Coface, světový leader v pojištění pohledávek, poskytuje společnostem po celém světě řešení
pro řízení rizik spojených s neplacením tuzemských a exportních pohledávek. V roce 2015 pracovalo ve
skupině 4500 zaměstnanců a vykázala konsolidovaný obrat 1.49 miliardy Eur. Coface má zastoupení v
99 zemích a zabezpečuje transakce pro více než 40 000 společností. Každé čtvrtletí zveřejňuje Coface
své hodnocení rizik u 160 zemích, které je založeno na jedinečných znalostech platební morálky a
odborných znalostech svých 660 upisovatelů a analytiků rizik. Ve Francii Coface poskytuje veřejnoprávní
exportní záruky z pověření francouzského státu. Coface má v České republice 3 hlavní obchodní linie:
pojištění pohledávek, kreditní informace a služby inkasa (tj. vymáhání pohledávek zejména využíváno
exportéry). Od června 2014 jsou akcie společnosti kótovány na Euronextu. Externí rating Coface je dle
Fitch: AA- (stabilní výhled) a Moody´s: A2 (stabilní výhled).
www.coface.cz
Coface SA je zapsaná na burze Euronext v Paříži
ISIN: FR0010667147 / Ticker: COFA

