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OVB Allfinanz posiluje představenstvo

OVB Allfinanz, a.s. ČR
Baarova 2/1026
140 00 Praha 4
Česká republika

Praha, dne 12. ledna 2010 – Novým členem

Kontakt:
Jaroslava Matoušková
Tisková mluvčí

představenstva akciové společnosti OVB Allfinanz se
s účinností od 1. ledna 2010 stal Michal Knapp (38).
Doplňuje tím představenstvo OVB Allfinanz, které
dosud pracovalo ve složení Mario Freis a Detlef

Telefon: +420 / 241 094 119
Telefax: +420 / 241 094 112
matouskova@ovb.cz
Internet: www.ovb.cz

Müller.

Další kontakt pro média:
Katja Meenen
Manager Public Relations

Michal Knapp byl do představenstva jmenován na základě bohatých

Telefon: +49 (0)221-2015 464
Telefax: +49 (0)221 2015-325

zkušeností z působení ve vysokých manažerských pozicích ve finančním
sektoru, v oblasti investičního bankovnictví a pojišťovnictví. „Mým cílem je
posílit pozici lídra společnosti OVB v České republice na finančním trhu
v oblasti poradenství a zprostředkování prodeje finančních produktů,“ říká
Knapp a dodává „Velmi se těším na nové výzvy a na spolupráci s mými
kolegy z představenstva, panem Freisem a panem Müllerem.“
Svoji bohatou kariéru začínal jako finanční analytik u Creditanstalt
Investment company a.s., v pojišťovně Kooperativa pracoval na pozici
ředitele centra pojištění osob. Jako člen představenstva nebo dozorčích
rad působil ve společnostech Credit Suisse Asset Management, Credit
Suisse Life & Pensions nebo v Allianz pojišťovně.
Knapp byl kromě toho od roku 1998 do 2003 členem Etické komise UNIS
(Asociace investičních podniků) a v letech 2006 - 2008 byl předsedou
výboru pro důchodovou reformu CAP (Česká asociace pojišťoven). Je
ženatý a má jednoho syna. Mezi jeho největší zájmy patří sport a
literatura faktu.
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O společnosti OVB Allfinanz, a.s.
Společnost OVB Allfinanz působí na českém trhu od roku 1993 jako
dceřiná společnost německé OVB Holding AG. V současné době má více
než 850 tisíc klientů a spravuje téměř 2 milióny smluv. Klientům je
k dispozici celorepubliková síť kvalifikovaných poradců – pojišťovacích
a investičních zprostředkovatelů. Mateřská společnost OVB Holding
z německého Kolína nad Rýnem vznikla v roce 1970 na základě myšlenky
poskytovat

soukromým

majetkové

a finanční

klientům

obsažné,

poradenství.

individuální

V současné

a komplexní

době

působí

prostřednictvím dceřiných firem v dalších 13 zemích Evropy.
O koncernu OVB
Koncern OVB se sídlem holdingu v Kölnu je jedním z předních evropských
poskytovatelů finančních služeb. Od založení OVB Vermögensberatung AG
v roce 1970 v Německu zaměřuje OVB svou obchodní činnost na
zákaznicky orientované poradenství pro soukromé domácnosti v oblasti
ochrany majetku, vybudování a rozvoje majetku, starobního zaopatření a
získávání nemovitostí. OVB v současnosti poskytuje poradenství v Evropě
zhruba 2,8 mil. zákazníků a spolupracuje s více než 100 renomovanými
produktovými partnery. OVB je v současné době aktivní celkem ve 14
zemích, přičemž pro koncern pracuje kolem 4 700 finančních poradců na
plný úvazek. V roce 2008 dosáhla OVB Holding AG, která je od července
2006 kótována na Frankfurtské burze cenných papírů (Prime Standard,
ISIN

DE0006286560)

se

svými

dceřinými

společnostmi

celkových

provizních příjmů ve výši 260,2 mil. eur a rovněž EBIT ve výši 28,8 mil.
eur.
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