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Změna ve vedení OVB Allfinanz
Praha 27. listopadu 2012 - Michal Knapp, od roku 2010 předseda
představenstva a generální ředitel OVB Allfinanz, a.s., opouští po třech letech
finančně poradenskou společnost OVB. V pondělí, 26. 11. 2012 se na tom
dohodly obě strany.

„Rád bych panu Knappovi poděkoval jménem celé naší společnosti za tři úspěšné
roky. Pod jeho vedením dosáhla naše společnost vedoucího postavení na českém
trhu a získala 5 prestižních ocenění. Celé OVB přeje panu Knappovi v dalším
pracovním a osobním životě vše dobré,“ říká Mario Freis, člen představenstva

OVB Allfinanz, a.s. ČR
Baarova 2/1026
140 00 Praha 4
Česká republika
Kontakt:
Jaroslava Matoušková
Tisková mluvčí
Telefon: +420 / 241 094 119
Telefax: +420 / 241 094 112
matouskova@ovb.cz
Internet: www.ovb.cz
Další kontakt pro média:
Antje Schweitzer
Manager Public Relations

společnosti OVB Holding AG a člen představenstva OVB Allfinanz, a.s.
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Společnost OVB Allfinanz a.s. bude nadále zastoupena dvěma členy
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představenstva, panem Romanem Danešem a panem Mario Freisem. K dosažení
dalších podnikatelských cílů bude v dohledné budoucnosti nově strukturováno
složení představenstva OVB Allfinanz, a.s.

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
celorepubliková síť kvalifikovaných poradců – podřízených pojišťovacích
zprostředkovatelů a vázaných zástupců. 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
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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).
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