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OVB Allfinanz, a.s.: Silná firma, přesvědčivá díky svému
dlouhodobě nezávislému obchodnímu modelu
 Trvale pozitivní vývoj obchodu
 Silnější zaměření na kvalitu podpory obchodní sítě
 Jedinečné prostředí pro podnikatele ve společnosti
Praha 7. prosince 2012 – OVB Allfinanz, a.s. 100% dceřiná společnost OVB
Holding AG, jednoho z vedoucích evropských poskytovatelů finančních služeb
kótovaného na burze, chce v České republice nadále rozšiřovat své vedoucí tržní
postavení v oblasti finančního poradenství. K tomu byl již v polovině roku 2012
vytvořen rozsáhlý firemní rozvojový program, postupně realizovaný v rámci celého koncernu. „Profitují z toho jak naši klienti díky ještě kvalitnějšímu poradenství,

tak naši poskytovatelé produktů, dlouhodobí a stabilní prémioví partneři. Kromě
toho se stáváme více atraktivními pro poradce, kteří si s námi jako podnikatelé
chtějí vytvořit svou profesní budoucnost“, vysvětluje Roman Daneš, člen představenstva OVB Allfinanz, a.s.
Nezávislá ocenění, která OVB Allfinanz, a.s. získala, potvrzují záměr společnosti
být dynamickou a uznávanou firmou poskytující finanční služby ve vysoké kvalitě.

„Díky výborným výkonům našich spolupracovníků se nám v tomto obchodním
roce podařilo dosáhnout již značného nárůstu počtu poradců, klientů i nových
smluv“, doplňuje člen představenstva Roman Daneš.
OVB Allfinanz, a.s. se ve spolupráci se svými prémiovými produktovými partnery
zaměří v následujícím období výrazněji na vývoj produktů odpovídajících potřebám spotřebitelů, a tak přizpůsobí svou nabídku ještě více požadavkům svých
klientů. Záměrem OVB je neustále zlepšovat kvalitu a užitek poradenství a vytvářet trvale přidanou hodnotu pro své klienty. „V souladu s touto strategií se sou-

středíme na další zdokonalování servisu pro naše finanční poradce, kteří pak budou schopni se orientovat ještě ve větší míře než doposud na poradenství ve pro-
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spěch svých klientů“, je přesvědčen Daneš. K posílení kvalitní podpory prodeje
patří také nepřetržitý vývoj již ustálených standardů kvality a profesionálních
opatření v oblasti compliance.
Podnikatelsky orientované osobnosti naleznou u OVB ideální prostředí k realizaci
svých profesních ambicí. „Kromě jedinečného plánu kariéry OVB, který je platný

v celé Evropě, nabízíme pevný strategický základ pro další podnikatelský rozvoj.
Kariérní plán je bází pro získání lidí z rozličných profesních skupin, kteří jsou
ochotni zodpovědně pracovat v oblasti komplexního finančního poradenství. Je
základem pro kvalifikaci a vytvoření dlouhodobého vztahu s OVB. Proto je neporazitelným argumentem, proč se rozhodnout pro svou budoucí cestu společně
s OVB“, zdůrazňuje člen představenstva OVB Daneš.
Díky svému rozsáhlému týmu kvalifikovaných spolupracovníků, kvalitním produktům a trvale stabilní struktuře akcionářů má společnost OVB Allfinanz, a.s. velmi
dobré předpoklady pro další růst.

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
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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.
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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

