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OVB pokračuje v expanzi prodejní síly
 Trvalý růst finančních poradců, zákazníků a nových smluv
 Efektivní řízení nákladů: EBIT se zvýšilo 20,1 procent na 4,2 mil. eur
 Mezinárodní kariérní plán je základem úspěchu
Kolín, 9. srpna 2012 – OVB Holding AG v prvním pololetí 2012 nadále posílila
svůj prodejní potenciál, a to navzdory všeobecně klesajícímu vývoji v odvětví. Od
června 2011 zvýšila OVB počet svých finančních poradců na plný pracovní úvazek
o 292 poradců nebo 6,1 procent na nové maximum 5 054 finančních poradců.
Hlavním motorem tohoto růstu jsou mezinárodní možnosti kariéry u OVB. Svou
základnu zákazníků v Evropě rozšířil evropský poskytovatel finančních služeb od
poloviny roku 2011 na aktuálních 2,92 mil. Počet nově uzavřených smluv ve
srovnání s předchozím rokem dokonce vzrostl o 8,0 procent na 271 990.
Navzdory obtížným rámcovým podmínkám v celé Evropě měl obchod stabilní
vývoj a dosáhl s celkovými provizními příjmy ve výši 106,4 mil. eur téměř
hodnoty předchozího roku (109,8 mil. eur). Výkonnost prodeje v jižní a západní
Evropě stoupala ve všech zemích s výjimkou Řecka. Celkové provizní příjmy
v šesti zemích regionu výrazně stouply o 14,7 procent na 13,5 mil. eur
ve sledovaném pololetí (předchozí rok: 11,7 mil. eur). Vývoj obchodu ve střední a
východní Evropě probíhal s obratem 63,4 mil. eur téměř na úrovni minulého roku
(65,0 mil. eur). Bylo dosaženo nárůstu obratu ve výši 0,5 mil. eur v čisté měně.
Obchod v Německu nepříznivě ovlivňuje vývoj trhu a a citelná zdrženlivosti
zákazníků. Celkové provizní příjmy zde poklesly z 33,0 mil.eur na 29,6 mil.eur.
Operativní výsledek (EBIT) koncernu dosažený v prvních šesti měsících 2012
nadprůměrně stoupl. Nárůst z 3,5 mil. eur v prvním pololetí 2011 na 4,2 mil. eur
k 30. červnu 2012 odpovídá růstu 20,1 procent. K tomuto výsledku přispěl
segment střední a východní Evropy částkou 5,8 mil. eur (předchozí rok: 6,3 mil.
eur) a segment Německa 2,5 mil. eur (předchozí rok: 2,7 mil. eur). Segment jižní
a západní Evropy dokázal výrazně snížit svůj schodek z -1,1 mil. eur na -0,2 mil.
eur a úspory nákladů dokázaly realizovat také centrály. „S naším efektivním
řízením nákladů se nám povedlo výrazně zvýšit EBIT oproti předchozímu roku“,
tvrdí Michael Rentmeister, předseda představenstva OVB Holding AG.
V prvním pololetí 2012 dosáhl koncern čistý zisk ve výši 3,0 mil. eur, který je o
22,2 procent vyšší než hodnota z předchozího roku ve výši 2,5 mil. eur. Zisk na

OVB Allfinanz, a.s.
Baarova 2/1026
140 00 Praha 4
Česká republika
Kontakt:
Jaroslava Matoušková
Tisková mluvčí
Telefon: +420/241094119
Telefax: +420/241094112
Matouskova@ovb.cz
Internet: www.ovb.cz
Další kontakt pro média:
Brigitte Bonifer
Ïnvestor Relations
Telefon: 0221/2015-288
Telefax: 0221/2015-325
bbonifer@ovb.de

Tisková zpráva
ze dne 09.08.2012
strana 2 ze 5

akcii stoupl ve srovnání se stejným časovým obdobím o 23,5 procent na 0,21 eur
(předchozí rok: 0,17 eur).
Prostřednictvím profesionálního a komplexního finančního poradenství OVB
přináší svým zákazníkům prokazatelně vysokou přidanou hodnotu. Potvrzuje to
nepřetržitý nárůst základny zákazníků OVB z 2,84 mil. v polovině roku 2011 na
aktuálních 2,92 mil. zákazníků v rámci celé Evropy. Pro celý rok očekává OVB
nárůst počtu zákazníků na tři milióny zákazníků.
Mimořádně úspěšné bylo OVB při získávání nových poradců. Oproti polovině roku
2011 dokázala OVB do června 2012 výrazně rozšířit svůj odbyt a vyhovět tak
stoupající poptávce poradenství v Evropě. Již od konce roku 2011 přibylo 146
nových finančních poradců na plný úvazek, takže ke konci června 2012 bylo
dosaženo nového maxima 5 054 poradců. Počet poradců činných v Německu
přitom průběžně rostl: z 1 319 koncem roku 2011 přes 1 335 koncem března
2012 na nynějších 1 357. „Základem pro tento úspěch je atraktivita naší
společnosti charakterizované jako „OVB Společnost pro podnikatele’. Díky našim
jedinečným pracovním podmínkám, které se odvíjejí od mezinárodně platného
kariérního plánu, se nám daří ambiciózní a cílevědomé lidi z různých oblastí pro
zodpovědnou práci komplexního finančního poradenství nejen získat, ale
poskytnout jim potřebnou kvalifikaci a trvale je spojit se značkou OVB.““,
vysvětluje Rentmeister pozitivní vývoj.
Celkově je možné rámcové podmínky pro obchodní činnost OVB, ale i pro celé
odvětví, označit za obtížné. Navzdory tomu se OVB chce i nadále rozvíjet lépe než
trh. Na základě solidního vývoje v první polovině roku a předpokládaných impulzů
pro odvětví poradenství ve druhé polovině roku 2012 (jako je například zavedení
tarifů unisex v celé eurozóně) očekává OVB obrat téměř na úrovni loňského roku.
O koncernu OVB
Koncern OVB se sídlem holdingu v Kolíně je jedním z předních evropských
poskytovatelů finančních služeb. Od založení v roce 1970 stojí v centru obchodní
činnosti společnosti OVB zákaznicky orientované poradenství pro soukromé
domácnosti v oblasti ochrany majetku, vybudování a rozšiřování majetku,
starobního zaopatření a získávání nemovitostí. OVB v současnosti poskytuje
poradenství v Evropě asi 2,92 milionu zákazníků a spolupracuje s více než 100
renomovaných produktových partnerů. Společnost OVB je v současné době
aktivní celkem ve 14 zemích, přičemž pro koncern pracuje 5054 finančních
poradců na plný úvazek. V roce 2011 dosáhl OVB Holding AG se svými dceřinými
společnostmi celkových provizí z prodeje ve výši 222,1 milionu eur a EBIT 6,1
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milionu eur. Společnost OVB Holding AG je od července roku 2006 kótována na
Frankfurtské burze cenných papírů (Prime Standard, ISIN DE0006286560).

Výsledky 3. čtvrtletí 2012 zveřejní společnost OVB 8. listopadu 2012.
Prezentace a průběžná zpráva k prvnímu pololetí roku 2012 je pro vás připravena
ke stažení na www.ovb.cz v rubrice Média/Výroční zprávy
Tuto tiskovou zprávu naleznete také na internetu na:
www.ovb.cz  Média  Tiskové zprávy

Tisková zpráva
ze dne 09.08.2012
strana 4 ze 5
Ukazatele koncernu OVB pro 1. pololetí 2012

Operativní ukazatele
Zákazníci (30.06.)
Finanční poradci (30.06.)
Smlouvy, nový obchod
Celkové provizní příjmy

Finanční ukazatele
Výsledek provozní obchodní
činnosti (EBIT)
Marže EBIT*
Hospodářský výsledek
koncernu
Výsledek na akcii
(nezředěný)

Jednotka
Počet
Počet
Počet
mil. eur

Jednotka

01.01. –
30.06.2011
2,84 mil.
4.762
251.880
109,8
01.01. –
30.06.2011

01.01. –
30.06.2012

Změna

2,92 mil.
5.054
271.990
106,4

+
+
+
-

01.01. –
30.06.2012

Změna

2,8
6,1
8,0
3,1

%
%
%
%

mil. eur

3,5

4,2

%

3,2

4,0

+ 20,1 %
+ 0,8%
bodu

mil. eur

2,5

3,0

+ 22,2 %

eur

0,17

0,21

+ 23,5 %

01.01. –
30.06.2012

Změna

* na základě celkových provizních příjmů
Ukazatele pro regiony, 1. pololetí 2012

Střední a východní
Evropa
Zákazníci (30.06.)
Finanční poradci (30.06.)
Celkové provizní příjmy
EBIT
Marže EBIT*
Německo
Zákazníci (30.06.)
Finanční poradci (30.06.)
Celkové provizní příjmy
EBIT

Jednotka

01.01. –
30.06.2011

Počet
Počet
mil. eur
mil. eur

1,86 mil.
3.041
65,0
6,3

1,96 mil.
3.290
63,4
5,8

9,6

9,1

670.530
1.321
33,0
2,7

640.485
1.357
29,6
2,5

%
Počet
Počet
mil. eur
mil. eur

+ 5,4 %
+ 8,2 %
- 2,5 %
- 7,6 %
- 0,5 %
bodu
- 4,5
+ 2,7
- 10,5
- 4,8

%
%
%
%

Marže EBIT*
Jižní a západní Evropa
Zákazníci (30.06.)
Finanční poradci (30.06.)
Celkové provizní příjmy
EBIT
Marže EBIT*

%
Počet
Počet
mil. eur
mil. eur
%

* na základě celkových provizních příjmů

8,1

8,6

308.351
400
11,7
- 1,1

315.309
407
13,5
- 0,2

- 9,3

- 1,4

+ 0,5 %
bodu
+ 2,3 %
+ 1,8 %
+ 14,7 %
–
+ 7,9 %
bodu

