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Velká pomoc malým
– OVB pro Fond ohrožených dětí

OVB Allfinanz, a.s. ČR
Baarova 2/1026
140 00 Praha 4
Česká republika

 Přes 500 000 korun – to je pomoc OVB Allfinanz, a.s., 12 zemských ředitelství

Kontakt:
Jaroslava Matoušková
Tisková mluvčí

OVB ČR a partnerských společnosti Fondu ohrožených dětí
Praha, 19. dubna 2013 - Co začalo jaká malá dražba malého vozu, přerostlo

ve vlnu solidarity pro děti v nouzi při Fondu ohrožených dětí. Z původních čtyřiceti tisíc korun pomohlo OVB, jeho spolupracovníci a partneři částkou převyšující

V rámci Setkání vedoucích pracovníků společnosti OVB Allfinanz a.s., které se
uskutečnilo v uplynulých dnech v Brně, proběhla také aukce firemního vozu
Smart – výtěž z této aukce byl od počátku určen na charitativní účely, konkrétně
na pomoc Fondu ohrožených dětí. Jedná se o občanské sdružení na pomoc
zanedbávaným,

matouskova@ovb.cz
Internet: www.ovb.cz
Další kontakt pro média:
Antje Schweitzer
Senior Manager Public Relations

půl milionu korun.

týraným,

Telefon: +420 / 241 094 119
Telefax: +420 / 241 094 112

zneužívaným

opuštěným

nebo

jinak

sociálně

ohroženým dětem, s působností na celém území České republiky.
Aukce nakonec vynesla pěkných čtyřicet tisíc korun. Nový majitel vozu Smart
rovnou na místě daroval vydražený automobil Fondu ohrožených dětí. Jenže tím
to „neskončilo“. Vzápětí se podařilo vyvolat v sále vlnu solidarity, a to jak mezi
spolupracovníky OVB, tak také u partnerů. Všichni zmínění začali spontánně
k šeku ve výši čtyřiceti tisíc korun přihazovat. Nakonec se takto podařilo doslova
„sesbírat“ přes půl milionu korun. Ty obdrží společně s automobilem v nejbližších
dnech Fond ohrožených dětí.

„Myslím, že se nám během našeho setkání podařila velká věc – ukázalo se, že
naši spolupracovníci i partneři mají srdce na pravém místě a jen díky vstřícnosti
přítomných a bez jakékoli přípravy můžeme na dobrou věc přispět ne právě

Telefon: +49 (0)221-2015 153
Telefax: +49 (0)221- 2015 138
aschweitzer@ovb.de
Internet: www.ovb.ag
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malou částkou,“ komentoval dění v sále krátce po konci „spontánní sbírky“
Roman Daneš, člen představenstva OVB Allfinanz, a.s.
Není to přitom poprvé, kdy společnost OVB Allfinanz, a.s. Fond ohrožených dětí
podpořila. Před dvěma lety se například významnou měrou podílela na otevření
Klokánku v Jindřichově Hradci a pravidelně poskytuje Fondu ohrožených dětí
pomoc formou zvýhodněných úvěrů. Aktivně podporuje všeobecně prospěšné
projekty nejrůznějšího zaměření. Od svého vzniku společnost OVB Allfinanz, a.s.
na území České republiky přispěla nemalou částkou na desítky dobročinných
projektů a osobní individuální pomoci a hodlá v tom pokračovat i nadále.

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
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renomovaných produktových partnerů. Společnost OVB je v současné době
aktivní celkem ve 14 zemích, přičemž pro koncern pracuje 5097 finančních
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

