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OVB na 5. místě žebříčku finančních
institucí Czech Top 100
Společnost OVB Allfinanz a.s. potvrdila své dobré hospodářské výsledky
a vedoucí postavení na trhu finančně poradenských společností pátým
místem v kategorii „Ostatní finanční instituce“ oborového žebříčku
Czech Top 100 Nejvýznamnějších firem 2011. Umístila se tak v oboru
finančních zprostředkovatelů jako první a jediná. V minulých dnech
navíc již potřetí za sebou získala jako jediná finančně-poradenská
společnost v České republice nejvyšší ratingový stupeň AAA Excellent
v rámci prestižního ocenění ČEKIA Stability Award.
V roce 2011 získala OVB Allfinanz, a.s. dále prestižní ocenění v oborové kategorii
Dynamický růst soutěže Českých 100 Nejlepších. Stala se tak 8. nejrychleji
rostoucí firmou v České republice.

„Pro nás jsou tato umístění a ocenění nejen důkazem naší dosavadní práce, ale
také závazkem do budoucnosti,“ říká Michal Knapp generální ředitel a předseda
představenstva OVB Allfinanz. „Umístění v prestižním žebříčku Czech Top 100

i Českých 100 Nej je dalším důkazem také rostoucího významu oboru finančního
poradenství. Jsou to pro nás o to významnější ocenění, že se udála v roce
dvacátého výročí naší činnosti na českém trhu,“ dodává Knapp.
V posledních týdnech představil OVB holding v rámci celoevropského OVB další
změny, které by měly také posílit pozici OVB na českém trhu. Z nově
optimalizovaných služeb budou profitovat především klienti OVB.

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 1 milion
klientů a spravuje více než 2 miliony smluv. Klientům je k dispozici
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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 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
milionu eur. Společnost OVB Holding AG je od července roku 2006 kótována na
Frankfurtské burze cenných papírů (Prime Standard, ISIN DE0006286560).
Tuto tiskovou zprávu naleznete i na internetu na adrese:
www.ovb.cz v sekci Pro média
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