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(in miljoen euro)
Premie-omzet
Groei in %
EBIT
EBIT%
Gecombineerde kostenratio
Financiële inkomsten

Koers in euro 6,50 Netto resultaat
Aantal aandelen (m) 152

Marktkapitalisatie (m euro) 988 (in euro)
Winst per aandeel

Eigen vermogen FY19 m euro 1.925 Bruto dividend
Boekwaarde per aandeel
Koers/boekwaarde

ROE '19 7,6% Koers/winstverhouding *
Dividendrendement *
*: op basis van koers op jaareind, voor FY19 en FY20E de huidige koers

COFACE

28 oktober 2020

FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20E
1.489,5 1.418,0 1.354,9 1.384,7 1.481,1 1.430,0

3,4% -4,8% -4,4% 2,2% 7,0% -3,5%
139,2 12,8 99,8 157,8 187,9 115,0
9,3% 0,9% 7,4% 11,4% 12,7% 8,0%

83,1% 97,4% 86,6% 79,6% 77,6% n.b.
53,1 48,0 55,3 51,1 36,9 n.b.

126,2 41,5 83,2 122,3 146,7 64,0

FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20E
0,80 0,26 0,53 0,79 0,97 0,42
0,48 0,13 0,34 0,79 1,00 0,30

11,20 11,16 11,47 11,49 12,66 n.b.
0,75 0,55 0,83 0,69 0,51 n.b.

10,49 23,42 17,93 10,00 6,70 15,44
5,7% 2,1% 3,6% 10,0% 15,4% 4,6%

*: op basis van koers op jaareind, voor FY19 en FY20E de huidige koers  
 

Koersgrafiek 1 jaar 

 
 

Geografische premie-omzetverdeling 
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Bedrijfsomschrijving 
Coface is een Franse kredietverzekeraar en bekleedt met een premie-omzet van ongeveer 1,4 
miljard euro-omzet de derde plaats op wereldvlak met een marktaandeel van 14%. Nummer een 
is Euler (Allianz) met een marktaandeel van 27%, nummer 2 is het Duitse Atradius, onderdeel 
van Gerling, met een marktaandeel van 19%. De Franse bankgroep Natixis is met 41,3% de 
grootste aandeelhouder van Coface. Natixis zelf is voor 71,8% in handen van BPCE (Banque 
Populaires et des Caisses d’Epargne), een van de grootste Franse bancaire groepen. 
Coface werd opgericht in 1946 door de Franse Staat. In 1992 zette ze haar 
eerste stappen buiten Frankrijk. De privatisering volgde in 1994. In 2006 werd 
Coface een filiaal van Natixis. In juli 2014 werd het op de Franse beurs 
geïntroduceerd. De groep telt 4.600 werknemers, bedient 50.000 klanten en is 
actief in 100 landen. Een derde van de klanten wordt rechtstreeks bediend, de 
overige twee derde via diverse soorten tussenpersonen.  
Naast kredietverzekering biedt Coface ook factoring aan en verzorgt ze de 
uitgifte van zekerheidsobligaties. Op geografisch vlak werd in 2019 de premie-
omzet als gerealiseerd: 20% West-Europa, 21% Noord-Europa, 10% Centraal 
Europa, 27% Middellandse Zee en Afrika, 9% Noord-Amerika, 5% Latijns-
Amerika en 8% Azië/Pacific.  

Schaderatio 

  

2008 75,3%
2009 102,5%
2010 53,6%
2011 51,7%
2012 51,5%
2013 51,1%
2014 50,4%
2015 52,5%
2016 63,3%
2017 51,4%
2018 45,1%
2019 45,0%  

De beleggingsportefeuille had eind 2019 een waarde van 2,85 miljard euro en bestond voor 74% 
uit obligaties, voor 11% uit deposito’s en leningen, voor 6% uit aandelen en voor 8% uit vastgoed.  
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Resultaten eerste 9 maanden van 2020 
Na 9 maanden in 2020 bedraagt de premie-
omzet 1.082,4 miljoen euro, een daling van 
1,9%. Bij ongewijzigde wisselkoersen en 
constante perimeter is de daling slechts -
0,9%.  De vlakke evolutie is niet onverwacht 
door de onzekere macro-economische 
omgeving. Wel noteert de groep een hoge 
klantenretentie en een betere prijszetting 
(+1%).  

(miljoen)euro) 9M19 9M20 Δ19/20
Bruto)premies 1.103,4 1.082,4 11,9%
Operationeel)resultaat 145,7 74,6 148,8%
Financiële)inkomsten 28,4 23,5 117,3%
Netto)winst 117,3 52,4 155,3%
Gecombineerde)kostenratio 76,8% 85,3% n.r.

schaderatio 45,1% 55,2% n.r.
kostenratio 31,7% 30,1% n.r.  

Op geografisch vlak was er een lichte groei van de premie-inkomsten in West-Europa, Azië 
Pacific en het Middellandse Zeegebied/Afrika. In Noord-Amerika was er een lichte daling (-0,4%), 
iets groter was de daling in Centraal- en Oost-Europa (-2,9%) en Noord-Europa (-5%). In Latijns-
Amerika was er een sterke daling van -17,5%, vooral door wisselkoersschommelingen, bij gelijke 
wisselkoersen was er 2% groei.  
Op het vlak van de rendabiliteit zag de groep de gecombineerde kostenratio stijgen van 76,8% in 
2019 naar 85,3% dit jaar. Enerzijds verbeterde de kostenratio 1,6% tot 30,1%, de schaderatio 
steeg van 45,1% naar 55,2%. Maatregelen van de overheid hielpen enerzijds om de 
personeelskosten te verlagen, anderzijds was er ook een positieve impact op de evolutie van de 
schadedossiers. Door de stijging van de gecombineerde kostenratio viel de bedrijfswinst 48,8% 
terug tot 74,6 miljoen euro. Overheidsinitiatieven leverden een bijdrage van 7 miljoen euro. Ook 
boekte de groep een meerwaarde van 8,9 miljoen euro ten gevolge van de badwill (verschil 
tussen de aankoopprijs en de boekwaarde) op de overname van een Noorse groep. 
De financiële inkomsten daalden van 28,4 miljoen euro in 2019 naar 23,5 miljoen euro dit jaar. 
Het lopend rendement van de financiële portefeuille nam verder af van 1,2% tot 0,9% (zonder 
meerwaarden en wisselkoersverschillen).  
De netto winst tot slot viel 55,3% terug tot 52,4 miljoen euro, per aandeel is dat 0,34 euro.  
Traditioneel heeft Coface al geruime tijd een relatief hoge solvabiliteitsratio (190% eind 2019, 
ruim boven de doelstellingsvork van 145% tot 175%). Deze is allerminst aangetast geweest door 
de minder goede resultaten dit jaar. Daarom werd besloten om eigen aandelen in te kopen voor 
een bedrag van 15 miljoen euro, of 2,4 miljoen aandelen (= 1,6% van het aantal uitstaande 
aandelen).  
 
 
Conclusie 
De inkoop van eigen aandelen is een teken van optimisme, maar dat belet niet dat de resultaten 
onder druk zullen blijven staan in de volgende weken en maanden. De corona-crisis woedt nog 
hevig en zal een zekere economische tol eisen. Dat is ook de reden waarom we vandaag geen 
koper zijn van het aandeel, we behouden wel de bestaande posities.  
 
Het aandeel is onderdeel van onze Franse aandelenselectie voor 2020.  
 
 

Gert De Mesure  


