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Společnost OVB ve společnosti Českých
100 Nejlepších
Praha 3. prosince 2012 - Společnost OVB Allfinanz, a.s. se nově zařadila mezi
Českých 100 Nejlepších. V rámci prestižního ocenění tak posílila své loňské
umístění, kdy byla oceněna v oborovém žebříčku „Dynamický růst“. Ocenění je
dalším z řady potvrzení výjimečně dobrých výsledků, kterých společnost na
českém trhu trvale dosahuje a také potvrzením pozice lídra na trhu finančního
poradenství.

„Skutečnost, že se nám podařilo toto prestižní ocenění nejen získat, ale vlastně
výsledky ještě zlepšit oproti minulému roku, pro nás má velký význam – je
potvrzením toho, že se nejednalo o nahodilý a jednorázový úspěch, ale že
reflektoval dlouhodobě dobré výsledky, kterých společnost OVB na českém trhu
dosahuje,“ řekl u příležitosti převzetí ocenění člen představenstva společnosti
OVB Mgr. Roman Daneš.

„Rád bych touto cestou poděkoval všem spolupracovníků OVB, kteří i v tomto
roce každý den pracovali na tom, abychom dosáhli nejen tohoto ocenění,
z kterého máme velkou radost, ale kteří se podílí na celkovém úspěchu naší
společnosti,“ doplnil Mgr. Daneš.
Kromě ocenění Českých 100 Nejlepších se OVB v tomto roce podařilo také obhájit
rating AAA Excelentní v rámci Čekia Stability Award. Rok 2012 je tak již třetím
v pořadí, kdy OVB nejvyšší možný rating, navíc jako jediná finančně poradenská
společnost v České republice, získala.
V srpnu 2012 se OVB Allfinanz, a.s. umístila také na výborném 5. místě v
kategorii „Ostatní finanční instituce“ oborového žebříčku Czech Top 100
Nejvýznamnějších firem 2011.
Umístila se tak v oboru finančních
zprostředkovatelů jako první a jediná.
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
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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).
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