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OVB těží z rostoucí poptávky po dobrém poradenství
 Koncern v obchodním roce 2012 poprvé překročil hranici tří milionů zákazníků.

Kontakt:

 Počet poradců na plný úvazek v Evropě vzrostl na 5 097.

Jaroslava Matoušková
Tisková mluvčí

 EBIT se výrazně zlepšil o 73,0 procent.
 Navrhované zvýšení dividend na 0,55 euro za akcii.

Telefon: +420/241094119
Telefax: +420/241094112

 Cíl 2013: Růst obratu spolu se zlepšující se marží.
Kolín nad Rýnem/Frankfurt nad Mohanem, 26. března 2013 – OVB
Holding AG v obchodním roce 2012 zvýšil svůj operativní výsledek o 73 procent
na 10,5 milionů eur (předchozí rok: 6,1 mil. eur) a téměř zdvojnásobil výslednou
EBIT marži z 2,7 na 4,9 procent. Ve složitém tržním prostředí se jako jedinému
evropskému poskytovateli finančních služeb v ukazatelích počtu zákazníků,
poradenských kapacit a počtu nových smluv docílit nových maximálních hodnot a
pokračovat v trendu růstu z předchozího roku: na konci roku 2012 důvěřovaly
poradenským službám OVB více než 3 miliony zákazníků. Počet poradců na plný
úvazek vzrostl o 3,7 procenta na 5 097. Také počet nově uzavřených smluv
vzrostl o 12 procent na 587 140 (předchozí rok: 523 733). Obrat ve výši 214,7
miliony eur zůstal ve srovnání s předchozím rokem téměř nezměněn (předchozí
rok: 222,1 mil. eur).
„V roce 2012 dosáhla OVB hned tři rekordní výsledky: přibližně 5 100 poradců na
plný pracovní úvazek, téměř 600 000 nových smluv a tři miliony klientů. Tyto
výsledky potvrzují trend - vysokou poptávku lidí po poradenství a potřebu
individuálního zabezpečení vlastní budoucnosti. Ročně vedeme několik set tisíc
konzultací, které potvrzují neutichající zájem klientů o odborné a komplexní
poradenství založené na provizním odměňování, které, na rozdíl od vnímání
veřejnosti, sklízí u zákazníků stále vyššího uznání. Mnozí spotřebitelé v reakci na
probíhající diskuzi o formách odměňování v odvětví finančních služeb mají
dokonce obavy, zda jim zůstane zajištěn přístup k dobrému a především cenově
dostupnému

poradenství”,

vysvětluje

Michael

Rentmeister,

předseda

představenstva koncernu OVB, důvody úspěchu v uplynulém roce. „Ze zpětné
vazby našich klientů jasně vyplývá: Náš přístup k poradenství a naše nabídka
produktů vyhovují potřebám lidí. Proto budeme dále důsledně pokračovat v naší
práci.
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Abychom mohli na trzích, na kterých koncern OVB působí, poskytovat odborné
poradenství týkající se všech aspektů soukromého zaopatření, ještě více klientům,
sázíme na náš úspěšný obchodní model jako ‚Společnost pro podnikatele‘ a
investujeme do všech činností finančního poradenství, vzdělávání lidí pracujících
v OVB a navazování dlouhodobých vztahů.”
Průběžně pozitivní vývoj výsledku v segmentech
Obzvláště silný nárůst obratu vykázal segment jižní a západní Evropy. Zde OVB
zvýšila celkové provizní příjmy o 16,1 procent na 26,8 mil. eur. Koncernu OVB se
oproti celkovému hospodářskému trendu podařilo výrazně narůst zejména v Itálii
a ve Španělsku. V segmentu střední a východní Evropy po velmi dynamickém
nárůstu v roce 2011 došlo ke stabilizaci dosažených celkových provizních příjmů.
Jejich celková výše byla 121,1 mil. eur (předchozí rok: 126,2 mil. eur). V
segmentu Německa dosáhly celkové provizní příjmy v roce 2012 výše 66,8 mil.
eur, v porovnání se 72,8 mil. eur v předchozím roce.
K výraznému zlepšení operativního výsledku přispěly všechny regionální
segmenty: Ve střední a východní Evropě se EBIT z 10,6 mil. eur zvýšil na 11,6
mil. eur. V Německu EBIT z 6,1 mil. eur stoupl na 7,0 mil. eur. Jižní a západní
Evropa, která v předchozím roce ještě vykazovala negativní operativní výsledek
2,4 mil. eur, dosáhla v roce 2012 vyrovnaného výsledku.
Nadbytek koncernu se téměř zdvojnásobil ze 4,2 mil. eur na 8,2 mil. eur, přičemž
se nezředěný výsledek dostal na úroveň 0,57 euro za akcii (předchozí rok: 0,29
euro při stejném počtu akcií). Představenstvo a dozorčí rada na valné hromadě
21. června 2013 navrhne, aby bylo pro obchodní rok 2012 schváleno výrazné
zvýšení dividend na 0,55 euro za akcii (předchozí rok: 0,35 euro).
V aktuálním obchodním roce 2013 koncern OVB plánuje zlepšení obratu a
hospodářského výsledku. „Naše působení ve 14 zemích Evropy s budoucí rostoucí
poptávka po individuálním zabezpečení vlastní budoucnosti je klíčovým faktorem
našeho úspěchu. Díky mezinárodnímu rozměru se staneme odolnými vůči vývoji
na jednotlivých lokálních trzích. S touto silnou základnou můžeme našim
finančním poradcům nabídnout jedinečnou a atraktivní profesní perspektivu v
rámci Evropy”, nastínil Michael Rentmeister svá očekávání pro rok 2013.
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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 zhruba 3,0 mil. zákazníků a spolupracuje s více než 100
renomovanými produktovými partnery. Společnost OVB je v současné době
aktivní celkem ve 14 zemích, přičemž pro koncern pracuje 5097 finančních
poradců na plný úvazek. V roce 2011 dosáhl OVB Holding AG se svými dceřinými
společnostmi celkových provizních příjmů ve výši 214,7 milionu eur a EBIT 10,5
milionu eur. Společnost OVB Holding AG je od července roku 2006 kótována na
Frankfurtské burze cenných papírů (Prime Standard, ISIN DE0006286560).

Prezentace, výsledky a výroční zpráva za rok 2012 je pro vás připravena ke
stažení na stránkách www.ovb.ag v rubrice Investor Relations.
Tuto tiskovou zprávu naleznete také na internetu na:
www.ovb.cz  Pro média  Tiskové zprávy
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Ukazatele koncernu OVB pro hospodářský rok 2012
Operativní ukazatele

Jednotka

Zákazníci (31. 12.)

počet mil.

2011
2,86

2012
3,00

Změna

Finanční poradci (31. 12.)

počet

4.908

5.097

+ 3,9%

Smlouvy nový obchod

počet

523.733

587.140

+ 12,0%

Celkové provizní příjmy

milionů eur

222,1

214,7

- 3,3%

Finanční ukazatele

Jednotka

2011

2012

Výsledek provozní obchodní činnosti
(EBIT)

milionů eur

6,1

10,5

+ 4,9%

Změna

%

2,7

4,9

+ 73,0%
+ 2,2%bodu

milionů eur

4,2

8,2

+ 95,2%

Výsledek na akcii (nezředěný)

eur

0,29

0,57

+ 96,6%

Dividenda za akcii *1

eur

0,35

0,55

+ 57,1%

Změna

Marže EBIT*
Hospodářský výsledek koncernu

* na základě celkových prodejních provizí
*1na aktuální obchodní rok 2012, návrh
Ukazatele podle regionů ke konci obchodního roku 2012
Jednotka

2011

2012

počet mil.

Střední a východní Evropa
Zákazníci (31. 12.)

1,89 Mio.

2,00 Mio.

+ 5,8%

počet

3.226

3.307

+ 2,5%

Celkové provizní příjmy

milionů eur

126,2

121,1

- 4,0%

EBIT

milionů eur

10,6

11,6

+ 9,4%

%

8,4

9,6

+ 1,2%-bodu

Finanční poradci (31. 12.)

Marže EBIT*
Německo
Zákazníci (31. 12.)

počet

656.113

652.059

- 0,6%

Finanční poradci (31. 12.)

počet

1.319

1.343

+ 1,8%

Celkové provizní příjmy

milionů eur

72,8

66,8

- 8,2%

EBIT

milionů eur

6,1

7,0

+ 14,8%

%

8,4

10,5

+ 2,1%-bodu

Marže EBIT*
Jižní a západní Evropa
Zákazníci (31. 12.)

počet

308.298

310.129

+ 0,6%

Finanční poradci (31. 12.)

počet

363

447

+ 23,1%

Celkové provizní příjmy

milionů eur

23,1

26,8

+ 16,0%

EBIT

milionů eur

-2,4

0,0

%

-10,5

0,0

–%
+10,5%bodu

Marže EBIT*
* na základě celkových provizních příjmů

