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Lisboa, 20 de Janeiro de 2016  
 

O Conselho de Administração da Coface anuncia a nomeação de Xavier 
Durand como Presidente Executivo 

  
O Conselho de Administração da Coface, que se reuniu ontem sob a presidência de 
Laurent Mignon, decidiu nomear Xavier Durand Presidente Executivo. Esta nomeação, 
tornar-se-á efectiva após a reunião do Conselho de Administração agendada para dia 9 
de Fevereiro, para aprovar as contas relativas ao ano fiscal de 2015. Jean-Marc Pillu, 
continuará a desempenhar a sua função de Presidente Executivo da Coface até esta 
data. 
 
O Conselho de Administração agradece a Jean-Marc Pillu, o trabalho desenvolvido nos últimos 
5 anos, com grande empenho e muito focado nos resultados, tendo permitido um novo impulso 
à Coface, com uma estratégia de desenvolvimento centrada na sua actividade principal de 
seguro de crédito. Graças à melhoria significativa nos resultados gerados e como 
consequência, implementou a bem sucedida OPI (“Oferta Pública Inicial” ou “IPO”) de cerca de 
60% do capital do grupo, tendo negociadao a organização da transferência da actividade de 
garantias públicas para o Banco de Investimento Público Francês (BpiFrance). 
Bem posicionada por estes sucessos e benefícios obtidos durante esta fase de transformação, 
a Coface deve agora garantir o seu desenvolvimento a longo prazo. 
Num contexto marcado pela implementação da Solvency II, Xavier Durand deverá reforçar a 
actividade comercial, bem como propôr e implementar as adaptações estruturais necessárias 
para continuar a melhorar a eficácia operacional do grupo, enquanto preserva o seu perfil de 
risco num ambiente económico global incerto. 
 
Laurent Mignon, Presidente do Conselho de Administração da Coface, afirmou:  
“Aproveito esta oportunidade para agradecer a Jean-Marc Pillu pela sua dedicação e pelo 
trabalho que realizou nos últimos 5 anos, para transformar profundamente a Coface. Graças às 
suas acções e ao empenho das suas equipas, a actividade da Coface foi reequilibrada, tendo 
sido imprimida com sucesso, uma dinâmica de crescimento, fortalecendo assim as 
perspectivas de futuro do grupo e a capacidade de cumprir os objectivos. 
A nova fase que começa agora permitirá à Coface, sob a liderança de Xavier Durand, continuar 
a construir, ao longo do tempo, uma das principais empresas de seguro de crédito do mundo”. 
  
 
Biografia  
 
Xavier Durand iniciou a sua carreira em 1987 em consultoria, na empresa The Mac Group 
(Gemini Consulting) antes de se juntar ao Banco de Fundos Imobiliários Sovac em 1994,como 
vice-presidente. 
Em 1996, Xavier Durand juntou-se à GE Capital, onde iniciou uma carreira internacional, 
primeiro em Chicago, como Director de Estratégia e Desenvolvimento da divisão financeira da 
empresa Global Auto, depois em França, inicialmente Presidente de Vendas e 
Desenvolvimento do GE Money Bank e subsequentemente das actividades bancárias 
Europeias da GE Capital. Em 2011, foi nomeado Presidente da GE Capital da Ásia-Pacífico, 
com base no Japão. Foi nomeado Director de Estratégia e Crescimento da GE Capital, com 
base em Londres, no final de 2013. 
Xavier Durand, 52 anos, é formado pela Escola Politécnica e Escola Nacional de Estradas e 
Pontes. 
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PARA MAIS INFORMAÇÕES:  

 
Carolina Carretero -  Tel.: 0034 91 702 75 19 - caroline.carretero@coface.com 
Alina Bordalo - Tel.: 00351 211 545 400 – alina.bordalo@coface.com 
 
 
 
 
 
 

Sobre a Coface: 

O Grupo Coface, líder mundial em seguro de crédito, oferece às empresas em todo o mundo soluções globais para 

protegê-las do risco de incumprimento financeiro dos seus clientes, tanto no Mercado doméstico como na 

exportação. Em 2014, o Grupo, apoiado pelos seus 4.440 colaboradores, registou um volume de negócios 

consolidado de €1.440 mil milhões. Com presença directa e indirecta em 99 países, segura as transacções de cerca 

de 37.000 empresas em mais 200 países. A cada trimestre a Coface publica as suas avaliações de risco país para 

160 países, com base no seu conhecimento exclusivo do comportamento de pagamento das empresas e na 

experiência dos seus 350 analistas de risco, que usufruem de grande proximidade dos clientes e dos seus 

devedores.  

Em França, a Coface gere as garantias públicas à exportação em nome do Estado Francês. 

www.coface.pt 

Coface SA. is listed on Euronext Paris – Compartment A 

ISIN: FR0010667147 / Ticker: COFA 
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