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OVB s oceněním ČEKIA Stability Award jako jediná
finančně poradenská společnost v ČR
Praha, 16. 2. 2011 – Společnost OVB Allfinanz, a.s.,
získala

v těchto

dnech

jako

jediná

finančně

poradenská společnost působící v České republice,
prestižní rating AAA Stability v rámci hodnocení
ČEKIA Stability Award. Je to nejen další potvrzení
stability společnosti OVB Allfinanz, ale také jejího
předního postavení na trhu finančního poradenství

Hodnocení ČEKIA Stability Award měří stabilitu jednotlivých společností, když
poskytuje nezávislý pohled na finanční a nefinanční bonitu firmy. Vyjadřuje její
současný stav, finanční situaci, a to včetně predikce budoucího rizika, která je
vyjádřena ČEKIA Stability Ratingem.

„Je to důležitý signál nejen pro naše klienty, kterým toto ocenění zaručuje
stabilitu naší společnosti a její důvěryhodnost, ale je to také významný signál pro
stávající, respektive potencionální naše nové splupracovníky a v neposlední řadě i
pro obchodní partnery,“ komentuje získání významného ratingu Michal Knapp,
předseda představenstva a generální ředitel společnosti OVB Allfinanz, a.s. A jak
hodnocením

se

OVB

zařadilo do nejprestižnější
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v České republice.

dodává, tímto

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

skupiny

nejstabilnějších společností v České republice.
Ocenění nejenže deklaruje finanční stabilitu, ale jeho součástí je také celkový
přístup firem k působení na trhu. „Věřím, že se na tomto hodnocení výraznou

měrou podílí také naše aktivity otevřeně směřující k rozvoji a kultivaci trhu a
pozvednutí významu finančního poradce pro klienta,“ říká Knapp. Ocenění totiž,
mimo jiné, deklaruje, že oceněná společnost praktikuje politiku otevřené
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komunikace, poskytuje dostatek informací o svém působení či vlastnické
struktuře. „Chtěl bych za to poděkovat všem našim finančním poradcům i

kolegům na Centrále společnosti, bez jejichž každodenní práce bychom takového
významného ocenění nikdy nemohli dosáhnout,“ uzavírá Michal Knapp.
Česká kapitálová informační agentura, a.s. (ČEKIA) je vedoucí poskytovatel
ekonomických (finančních, kreditních, obchodních a marketingových) informací o
firmách prostřednictvím široké nabídky databázových produktů a služeb s
vysokou přidanou hodnotou. Zaměřuje se na informace především z České a
Slovenské republiky. Díky silnému zahraničnímu vlastníkovi poskytuje i informace
z celé Evropy. ČEKIA Stability Rating je ratingový model predikující riziko úpadku
českých firem v období následujících dvanácti měsíců.

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.
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
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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.
Tuto tiskovou zprávu naleznete i na internetu na adrese:
www.ovb.cz  Tiskové centrum  Tiskové zprávy

