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OVB slaví 40leté výročí založení
 Čtyři úspěšná desetiletí v oblasti finančních služeb
 2,8 milionů zákazníků ve 14 zemích, více než 4.600 finančních poradců
pracujících na plný úvazek

Kolín nad Rýnem, 16. září 2010 – Koncern OVB, jeden z předních evropských
poskytovatelů finančních služeb, si v tomto roce připomíná čtyři úspěšná
desetiletí v historii společnosti. Po založení v roce 1970 se OVB rychle etablovala
jako kompetentní partner pro budování a zhodnocení majetku, zaopatření ve stáří
a získávání nemovitostí. Dnes je OVB zastoupena ve 14 zemích Evropy.
V pondělí 13. září 2010 proběhla oslava výročí v rámci „Evropského dne“ v
LANXESS Aréně v Kolíně nad Rýnem za přítomnosti spolupracovníků ze všech
14 zemí, kde OVB působí. Pozvání přijali také zástupci mnoha produktových
partnerů z celé Evropy.
V roce 2009 dosáhl koncern OVB celkové výše provizních příjmůí 201,6 mil. euro
a docílil počtu přibližně 4 mil. uzavřených smluv.V současné době poskytuje své
poradenské služby na 4.600 finančních poradců pracujících na plný úvazek asi
2,8 mil. zákazníkům v Evropě – i v hospodářsky obtížných dobách požívali
finanční poradci OVB důvěry svých zákazníků. K tomu přispěly produkty „šité na
míru“ více než stovky renomovaných partnerů. V jednotlivých centrálách všech
14 zemí dnes pracuje 458 zaměstnanců, z toho 161 zaměstnanců v hlavním sídle
v Kolíně nad Rýnem.
„Po čtyřiceti úspěšných letech v oblasti finančních služeb je naším cílem další
trvalý růst a rozvoj značky OVB jako synonyma pro kompetentní poradenství
v oblastech zaopatření, zabezpečení, pojištění a tvorby a zhodnocování majetku
soukromých zákazníků v Evropě,“ říká Wilfried Kempchen, předseda
představenstva mateřského koncernu OVB Holding AG.
OVB založili Otto Wittschier, Bert Schwarz a Bruno Tönnes v roce 1970 jako
sdružení podnikatelů na náměstí Ursulaplatz v Kolíně nad Rýnem. Cílem bylo
zákaznicky orientované poskytování poradenských služeb soukromým
domácnostem v oblasti stavebního spoření. Název společnosti vychází z prvního
označení firmy „Organisation zur Vermittlung von Bausparverträgen“ (Organizace
pro zprostředkování smluv o stavebním spoření). V dalších letech rozšířil
poskytovatel finančních služeb postupně své produktové portolio – název OVB
však zůstal. V roce 1981 přesídlila OVB na Heumarkt v Kolíně nad Rýnem, kde
se dodnes nachází hlavní sídlo koncernu.
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Založení dobročinné organizace OVB „Menschen in Not e.V.“ (Lidé v tísni) v roce
1983 ukazuje, že obchodní úspěch a sociální odpovědnost jsou pevnou součástí
firemní kultury OVB: Spolupracovníci a vedoucí pracovníci se snaží pomáhat
obecně prospěšným účelům tím, že se dobrovolně vzdávají částí svých provizí,
které se využívají na financování společensky prospěšných projektů. To, co bylo
nejdříve omezeno na region Kolína nad Rýnem, se v průběhu doby rozvinulo ve
vzrůstající úspěšný model – více než 3,5 mil. euro bylo doposud věnováno na
různé podpůrné projekty v tuzemsku a zahraničí.
V 90tých letech začala OVB přenášet svůj obchodní model do dalších
evropských zemí. Jako první zahraniční dceřiná společnost byla v roce 1991
založena OVB Rakousko, v roce 1992 následovaly společnosti v Polsku, České
republice a Maďarsku, v roce 1993 dceřiné společnosti v Řecku a na Slovensku.
Díky organizovanému růstu se podařilo OVB prosadit v následujících letech na
dalších zahraničních trzích. „Značka OVB se dnes pevně etablovala v Evropě.
Zahraniční obchod je pro nás centrálním motorem růstu. Na všech regionálních
trzích vidíme šance pro další pronikání na trh. V oblasti soukromého zajištění je
například vysoká úroveň potřeb ve východoevropských zemích, nebo tak
rakouské země mají enormní potřebu dohánění v oblasti privátního zaopatření,“
říká Kempchen.
V roce 2004 byla zavedena dnešní koncernové struktury v čele s OVB Holding
AG. Holding působí jako mateřská společnost všech zastoupení a koordinuje
celkový obchod. V červenci 2006 zahájila OVB úspěšně svou činnost na burze;
čímž byla známost značky OVB v Evropě ještě více posílena.
Předseda představenstva Wilfried Kempchen je přesvědčen: „Díky
mezinárodnímu zastoupení a síle odbytu je společnost OVB atraktivním
partnerem pro banky, kapitálové společnosti, stavební spořitelny a další
produktové partnery. Naším obchodem je budoucnost: Zaopatření, zabezpečení,
pojištění, tvorba a zhodnocování majetku – proto také dnes pohlížíme
optimisticky kupředu.“
O koncernu OVB
Koncern OVB se sídlem holdingu v Kolíně nad Rýnem je jedním z předních
evropských poskytovatelů finančních služeb. Od založení společnosti 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 celé Evropě
cca. 2,8 mil. zákazníků a spolupracuje s více než 100 renomovaných
produktových partnerů. OVB je v současné době aktivní v celkem 14 zemích,
přičemž pro koncern pracuje kolem 4.600 finančních poradců na plný úvazek.
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V roce 2009 dosáhla OVB Holding AG, která je od července 2006 kotována na
Frankfurtské burze cenných papírů (Prime Standard, ISIN DE0006286560), se
svými dceřinými společnostmi celkových provizních příjmů ve výši 201,6 mil. Euro
a rovněž EBIT ve výši 9,6 mil. Euro.
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