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OVB Holding AG: Výrazně lepší výsledek
 Další posílení prodejního potenciálu: Růst finančních poradců,
zákazníků a nových smluv
 Trvale pozitivní vývoj obchodu v segmentu jižní a západní

Evropy

OVB Allfinanz, a.s.
Baarova 2/1026
140 00 Praha 4
Česká republika
Kontakt:
Jaroslava Matoušková
Tisková mluvčí
Telefon: +420/241094119
Telefax: +420/241094112

Kolín nad Rýnem, 8. listopadu 2012 – Koncern OVB, který je aktivní ve 14
zemích Evropy, zvýšil v prvních devíti měsících roku 2012 svůj operativní výsledek
oproti období předchozího roku celkem o 79,3 procent na 7,2 mil. eur. K tomuto
pozitivnímu vývoji přispěly všechny segmenty: Ve střední a východní Evropě bylo
dosaženo výsledku před odečtením úroků a daní (EBIT) ve výši 8,9 mil. eur (8,1
mil. eur) a v Německu 4,3 mil. eur (4,0 mil. eur). Segment jižní a západní Evropy
dosáhl po schodku 1,6 mil. eur ve stejném období předchozího roku vyrovnaného
výsledku. Marže EBIT koncernu se s ohledem na celkové prodejní provize ve
sledovaném období dostala na 4,6 procent, po 2,5 procentech v prvních devíti
měsících předchozího roku.
Rozhodující pro tento pozitivní vývoj bylo zahájení opatření v celém koncernu,
kterými chce OVB nadále rozšiřovat své postavení na evropském trhu. „Dosažené
úspěchy nás utvrzují v dosavadních snahách. Optimalizace procesů a nákladů v
administrativní oblasti a dosažené zlepšení výsledku dále posílily naši finanční
základnu. Můžeme tak cíleně investovat do dalšího budování a rozšiřování
obchodu,

abychom

se

stali

předním

evropským

systémovým

zprostředkovatelem“, vysvětluje Michael Rentmeister, předseda představenstva
OVB Holding AG.
Na domácím trhu v Německu bude v budoucnu nad příslušnými opatřeními
odpovědně dohlížet Lutz Richter (38). Tento kvalifikovaný odborník převezme s
účinností k 1. lednu 2013 oblast prodeje německého zastoupení OVB
Vermogensberatung AG. Tímto rozšířením je zřejmé, že OVB nadále posílí své
tržní aktivity oproti současnému konkurenčnímu trendu.

Matouskova@ovb.cz
Internet: www.ovb.cz
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Celkové provizní příjmy koncernu OVB se s 155,6 mil. eur pohybovaly téměř na
úrovni období předchozího roku (162,0 mil. eur). Potěšitelný obchodní vývoj v
jižní a západní Evropě pokračoval i po devíti měsících obchodního roku 2012:
Celkové provizní příjmy v devítiměsíčním období výrazně vzrostly ve všech zemích
segmentu, s výjimkou Řecka, z 17,2 mil. eur o 14,0 procent na 19,6 mil. eur.
Obchodování OVB v zemích střední a východní Evropy zůstalo ve sledovaném
období stabilní. Obrat se zde pohyboval v prvních devíti měsících roku 2012
s 91,0 mil. eur po nadmíru silném růstu v období předchozího roku mírně o 3,5
procenta nad hodnotou z předchozího roku (94,3 mil. eur). V Německu zůstal
obrat ve sledovaném období s 45,0 mil. eur, obdobně jako v celém odvětví, za
hodnotou z předchozího roku (50,4 mil. eur).
Počet nových smluv v rámci celé Evropy stoupl o 5,8 procent na 410 298
uzavřených obchodů (387 776). Počet zákazníků vrostl z 2,84 mil. v předchozím
roce o 3,5 procenta na 2,94 mil. k 30. září 2012. Počet poradců byl v předchozích
dvanácti měsících rozšířen o 4,9 procent a aktuálně zahrnuje 5 060 finančních
poradců, kteří pro OVB pracují na hlavní pracovní poměr (4 822). „Dosažený růst
počtu na plný úvazek pracujících finančních poradců

OVB působivě potvrzuje

naše postavení a atraktivitu mezinárodně zaměřeného poskytovatele finančních
služeb, který na poradenském trhu úspěšně zaujímá pozici ‚podniku pro
podnikatele’“, uvádí Michael Rentmeister.
Stoupající potřeba soukromých zabezpečovacích a zaopatřovacích řešení nabízí
společnosti OVB i střednědobě stejně dobré potenciály růstu. S výhledem na
poslední týdny roku 2012 Michael Rentmeister věří, že OVB dosáhne obratu
blížícího se úrovni minulého roku. Výsledek očekávaný za celý rok 2012 se bude
pohybovat výrazně nad hodnotou z předchozího roku, stejně jako v období od
ledna do září 2012.
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O koncernu OVB
Koncern OVB se sídlem holdingu v Kolíně je jedním z předních evropských
poskytovatelů finančních služeb. Od založení OVB Vermögensberatung AG v roce
1970 v Německu stojí v centru obchodní činnosti 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 2,94 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 5 060 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).
Internet: www.ovb.ag
Prezentace a zpráva za prvních devět měsíců 2012 je pro vás připravena ke
stažení na www.ovb.cz v rubrice Média/Výroční zprávy.
Tuto tiskovou zprávu naleznete také na internetu na adrese:
www.ovb.cz  Média  Tiskové zprávy

Tisková zpráva
z 8. 11. 2012
Strana 4 ze 5
Ukazatele koncernu OVB za první tři čtvrtletí roku 2012

Operativní ukazatele

Jednotka

Zákazníci (30,09.)
Finanční poradci (30.09.)
Smlouvy, nový obchod
Celkové provizní příjmy

Mil. počet
Počet
Počet
Mil. eur

Finanční ukazatele

Jednotka

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

01.01. –
30.09.2011
2,84
4.822
387.776
162,0
01.01. –
30.09.2011

01.01. –
30.09.2012
2,94
5.060
410.298
155,6
01.01. –
30.09.2012

Změna
+ 3,5%
+ 4,9 %
+ 5,8 %
- 3,9 %

Změna

Mil. eur

4,0

7,2

%

2,5

4,6

Mil. eur

2,6

5,4

Euro

0,18

0,38

+ 79,3 %
+ 2,1 %
bodu
+ 107,9
%
+ 111,1
%

01.01. –
30.09.2012

Změna

* na základě celkových provizních příjmů
Ukazatelé podle regionů za první tři čtvrtletí 2012

Jednotka
Střední a východní
Evropa
Zákazníci (30.09.)
Finanční poradci (30.09.)
Celkové provizní příjmy
EBIT
Marže EBIT*
Německo
Zákazníci (30,09.)
Finanční poradci (30.09.)
Celkové provizní příjmy
EBIT
Marže EBIT*

Počet mil.
Počet
Mil. eur
Mil. eur
%
Počet
Počet
Mil. eur
Mil. eur
%

01.01. –
30.09.2011

1,87
3.099
94,3
8,1

1,99
3.266
91,0
8,9

8,6

9,8

667.021
1.341
50,4
4,0
7,9

627.669
1.385
45,0
4,3
9,5

+ 6,4 %
+ 5,4 %
- 3,5 %
+ 9,9 %
+ 1,2 %
bodu
- 5,9
+ 3,3
- 10,7
+ 7,5

%
%
%
%

+ 1,6 %

bodu
Jižní a západní Evropa
Zákazníci (30,09.)
Finanční poradci (30.09.)
Celkové provizní příjmy
EBIT
Marže EBIT*

Počet
Počet
Mil. eur
Mil. eur
%

* na základě celkových provizních příjmů.

307.100
382
17,2
-1,6

318.269
409
19,6
0,0

-9,0

0,1

+ 3,6 %
+ 7,1 %
+ 14,0 %
-%
+ 9,1 %
bodu

