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OVB Allfinanz, a.s.: Miroslav Řezník novým předsedou představenstva
 Miroslav Řezník (39) nastupuje s účinností k 1. květnu 2013 do funkce předsedy představenstva
 CSO Mario Freis: Významný krok na cestě k budování vedoucí pozice na trhu
Praha, 11. dubna 2013 – OVB Holding AG, přední evropská poradenská společnost v oblasti finančních služeb kótovaná na burze rozhodla dne 9. 4.2013 jako
jediný akcionář společnosti OVB Allfinanz, a.s. jmenovat Miroslava Řezníka (39)
do představenstva společnosti OVB Allfinanz, a.s. Řezník převezme funkci
v představenstvu s účinností k 1. květnu 2013. Tentýž den bude Miroslav Řezník
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rovněž zvolen předsedou představenstva.
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společnosti OVB Allfinanz a.s. a Chief Sales Officer (CSO) OVB Holding AG. „Za

tímto účelem chceme dále optimalizovat procesy ke spokojenosti našich klientů i
finančních poradců a posilovat naši vedoucí pozici na trhu v České republice. Těší
mne, že se nám v osobě Miroslava Řezníka podařilo pro plnění tohoto
zodpovědného úkolu získat dynamického manažera se zkušenostmi v oboru.
Insider ve svém oboru, Miroslav Řezník nás přesvědčil svými prokazatelnými
úspěchy mimo jiné v oblastech marketingu, public relations a podpory prodeje“,
uvádí dále Freis.
Miroslav Řezník nastupuje do funkce předsedy představenstva jako všestranná
vůdčí osobnost disponující širokým spektrem zkušeností v oblastech pojišťovnictví, penzijních fondů, bankovních a investičních produktů jakož i marketingu a
prodeje služeb finančního poradenství. Vystudoval VŠCHT v Praze a Marketing
Management & International Business na Rochester Institute of New York.
Vícekrát oceněný odborník na marketing se zkušenostmi v oblasti CRM (Customer
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relationship management) působil na manažerských pozicích v Generali, České
pojišťovně a Komerční bance, před příchodem do OVB na pozici Head of Investments and Bancassurance v Raiffeisenbank.
Miroslav Řezník: „Jmenování předsedou představenstva je pro mne výzvou spo-

jenou s velkou zodpovědností. Těším se na nové úkoly a společně se svými kolegy v představenstvu, našimi finančními poradci i produktovými partnery chci, aby
tato velkolepá firma dále rostla a rozvíjela se ke spokojenosti našich klientů.“
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

celorepubliková

síť

více

než

2

miliony

kvalifikovaných

smluv.

poradců

–

Klientům
podřízených

je

k dispozici

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
poradenství v Evropě zhruba 3 milionům 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 5097 finančních
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poradců na plný úvazek. V roce 2012 dosáhl OVB Holding AG se svými dceřinými
společnostmi celkových provizí z prodeje 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).
Tuto tiskovou zprávu naleznete i na internetu na adrese:
www.ovb.cz v sekci Pro média

