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Paris / Mainz, 9 februari, 2015

Coface har utsett ny landschef i Sverige
Corine Troncy tar över från och med februari
Corine TRONCY har utsetts till Country Manager för Coface i Sverige från och med februari
2015. Hon har arbetat för Coface i över 20 år och har haft en rad ledande befattningar både
vid Coface huvudkontor i Paris samt i Storbritannien, Japan och USA. I sin nya roll kommer
hon därmed att medföra sin starka operativa erfarenhet av ett mångkulturellt ledarskap och en
global kommersiell utveckling.
"Hennes långvariga erfarenhet av internationella miljöer och kommersiell utveckling kommer
att vara nyckeln för att påskynda tillväxten av Coface verksamhet i Sverige. Jag önskar henne
all lycka till i sin nya roll", säger Teva PERREAU, regionchef för Coface i norra Europa. I sin
nya roll kommer Corine Troncy även att ingå i styrelsen för Coface norra Europa.
Information
Efter en tidig start vid Collection and Claims i Paris medverkande hon till att upprätta den
första internationella enheten i Storbritannien mellan 1993 och 1997. Under 1997 tillträdde hon
som General Manager för Coface i Tokyo och övervakade koncernens genomgripande
utveckling i Japan, Syd Korea och Tawian. År 2001 blev hon befordrad till vVD för Coface
Nordamerika. Hennes driv och engagemang bidrog till att förstärka Coface image och en
betydligt ökad marknadsandel under denna period.
År 2008 utsågs hon till Group Commercial Director i Paris och har under åren tillsammans med
Coface CEO Jean-Marc PILLU arbetat med en översyn av all kommersiell utveckling och
aktiviteter av koncernens 7 regioner. Hon har även under de senaste sju månaderna varit en
särskild rådgivare till CEO.
Corine TRONCY har en MA i juridik från juridiska fakulteten vid Lyon III och en Master i tyska
och engelska. Hon innehar även Executive Masters’ Programs certifikat både från Colombia
Business School (New York) och från INSEAD (Paris)..
MEDIA KONTAKTER
Maria KRELLENSTEIN - T. +33 (0)1 49 02 16 29 maria.krellenstein@coface.com
Erich HIERONIMUS – T. +49 (0) 61 31 32 35 41 erich.hieronimus@coface.com

Om Coface
Coface en av världens ledande försäkringskoncerner, underlättar handeln mellan företag genom att
försäkra och hantera kundfordringar oavsett om det gäller lokal försäljning eller export till andra länder.
Under 2013 hade Coface som utgörs av 4600 medarbetare en konsoliderad koncernomsättning om
€1,440 miljarder. Med en närvaro i 98 länder försäkras transaktioner för över 37,000 företag i mer än
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200 länder. Varje kvartal offentliggör Coface sin värdering av landrisken för 160 länder baserad på den
unika kunskap om företags betalningsbeteende.
www.coface.se
Coface SA. is listed on Euronext Paris – Compartment A
ISIN: FR0010667147 / Ticker: COFA

