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Pozice OVB Allfinanz jako jedničky
tuzemského trhu krizí neutrpěla

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

Praha 13. dubna 2010 - OVB Allfinanz v roce 2009 obhájila svoji vedoucí pozici
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na tuzemském finančně poradenském trhu. Loňské hospodaření společnost
uzavřela s celkovými provizními příjmy ve výši 866,5 milionu korun, což ji mezi
jejími přímými konkurenty z oblasti komplexního finančního poradenství staví
opět na vedoucí pozici. Loňské příjmy i přes přetrvávající globální krizi poklesly
o zanedbatelná 2 procenta. Poradci OVB Allfinanz v loňském roce získali více než
50 tisíc nových klientů a uzavřeli přes 170 tisíc smluv. Zisk po zdanění dosáhl
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106, 5 milionu korun.
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„Nám krize paradoxně i pomáhá. Lidé sice mají možná peněz méně, ale o to
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pečlivěji s nimi zacházejí, a význam kvalitního poradenství proto roste. Jsem rád,
že naši poradci jsou díky své soustředěné a systematické práci vyhledáváni,“
uvedl k výsledkům Michal Knapp, člen představenstva OVB Allfinanz.
„Loni jsme výrazně posílili naše analytické centrum, a tím zvýšili podporu
poradcům. Jsem přesvědčen, že i to stojí za zvýšenou poptávkou po našich
službách,“ dodal Michal Knapp.
Mateřská skupina OVB Holding AG své loňské výsledky publikovala již 30. března
2010. Detailní výsledky skupiny jsou k dispozici na adrese www.ovb.ag.

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 téměř 900 tisíc
klientů a spravuje téměř 2 miliony smluv. Klientům je k dispozici celorepubliková
síť kvalifikovaných poradců – pojišťovacích a investičních zprostředkovatelů.
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Mateřská společnost OVB Holding z německého Kolína nad Rýnem vznikla v roce
1970 na základě myšlenky poskytovat soukromým klientům obsažné, individuální
a komplexní

majetkové

a finanční

poradenství.

V současné

době

působí

prostřednictvím dceřiných firem v dalších 13 zemích Evropy.

O koncernu OVB
Koncern OVB se sídlem holdingu v Kolíně nad Rýnem 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 2009 dosáhla OVB Holding AG, která je od července 2006 kótována na
Frankfurtské burze cenných papírů (Prime Standard, ISIN DE0006286560), spolu
se svými dceřinými společnostmi celkových provizních příjmů ve výši 201,6 mil.
eur a rovněž EBIT ve výši 9,6 mil. eur.
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