Tisková zpráva
z 31. 3. 2015
Strana 1 ze 4

OVB Holding AG: Ziskový růst na základě zaměření
na vlastní silné stránky

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

 Zvýšení dividendy na 60 eurocentů

Kontaktní osoba:

 OVB buduje postavení na trhu v Evropě

Dušan Pavlů
Ředitel marketingu

 Obrat a výsledek výrazně stouply

dusan.pavlu@ovb.cz
Internet: www.ovb.cz

 Počet klientů a poradců roste

Kolín nad Rýnem/Frankfurt nad Mohanem, 31. března 2015 – Při prezentaci výsledků OVB za rok 2014 hájil předseda představenstva OVB Holding Michael Rentmeister s obvyklým sebevědomím názory OVB k tématům ovlivňujícím
finanční odvětví a jednotlivé trhy: „Neustálé vyvolávání dalších a dalších zákonných iniciativ k regulaci trhu, které jsou nám předkládány pod záminkou zdánlivé
ochrany spotřebitelů, nám brání při plnění našeho společenského poslání,“ uvádí
Michael Rentmeister. „Bez ohledu na to se však společnosti OVB v uplynulém
roce podařilo získat nové finanční poradce a nové klienty a dále rozvíjet postavení
jednoho z předních poskytovatelů finančního poradenství v Evropě.“
V roce 2014 se celkové provizní příjmy zvýšily oproti předchozímu roku
o 4,5 procenta na 214,0 milionů eur. Růst obratu stojí na širokém základu: obzvlášť pozitivně se vyvíjel segment jižní a západní Evropy s nárůstem o 33,0 procent na 43,8 milionu eur (předchozí rok: 33,0 mil. eur). Výrazný růst obratu lze
přičítat vedle Itálie a Švýcarska především Španělsku. V Německu se zvýšily celkové provizní příjmy o 2,4 procenta na 62,8 milionu eur (předchozí rok: 61,3 mil.
eur). V segmentu střední a východní Evropy dosáhl obrat se 107,4 milionu eur
(předchozí rok: 110,5 mil. eur) opět vysoké úrovně. Výrazných zvýšení obratu
bylo dosaženo v Maďarsku, na Slovensku, v Polsku a v Rumunsku.
Výsledek provozní obchodní činnosti holdingu dosáhl 12,3 milionu eur. Následkem
toho

bylo

zvýšení

výsledku

o

20,1

procenta

v porovnání

s hodnotou

z předchozího roku (předchozí rok: 10,2 mil. eur). Výsledek roku 2014 byl výraznější, než se na začátku roku očekávalo.
„S ohledem na obrovské nároky v celé Evropě se opět ukazuje síla našeho obchodního modelu zaměřeného na dosažení rovnováhy mezi mezinárodními možnostmi a rizikem.
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Jsem hrdý na to, že jsme se v naší každodenní činnosti nenechali brzdit mnoha
zbytečnými a věcně nepodloženými těžkostmi, ale zaměřili jsme se na občany,
kteří kvůli chybějící výkonnosti systémů sociálního zabezpečení a demografickému
vývoji potřebují naše služby v současné době naléhavěji než kdy jindy. Na základě takového jednoduchého receptu se nám podařilo dosáhnout těchto silných
výsledků,“ komentuje úspěch holdingu Michael Rentmeister.
Na obchodním úspěchu z uplynulého roku se podílejí také akcionáři. Michael
Rentmeister oznámil, že navrhne valné hromadě dne 3. června 2015 výplatu dividendy z hospodářského výsledku roku 2014 ve výši 0,60 eur na akcii, to znamená
o 5 eurocentů vyšší než v předchozím roce.
Priority pro rok 2015 a výhled do budoucna
OVB se pomocí svého programu Strategie 2016 stane předním poskytovatelem
finančních služeb v Evropě. Holding dále důsledně urychluje rozvoj stanovených
hlavních opatření. Podle názoru představenstva bude takový vývoj podporovat
také průběh obchodní činnosti v roce 2015. „Celkově budou podmínky trhu i nadále náročné. OVB zůstává spolehlivým partnerem finančních poradců. Tato spolehlivost a další zlepšování našich obchodních postupů bude dále zvyšovat přitažlivost OVB pro nové poradce v tržním prostředí, které se konsoliduje,“ poznamenává Michael Rentmeister k „seznamu úkolů“ pro rok 2015.
Po úspěších obchodního roku 2014, kterých OVB dosáhla v obtížných tržních
podmínkách, má OVB dobrou naději, že při mírně stoupajících provizních příjmech
potvrdí provozní výsledek dosažený v roce 2014 svým výkonem v roce 2015.
O holdingu OVB
OVB Holding AG se sídlem v Kolíně nad Rýnem patří mezi hlavní a respektované
evropské zprostředkovatele finančních služeb. Od svého založení v roce 1970 se
zaměřuje na široce koncipované finanční poradenství pro domácnosti. OVB spolupracuje s více než 100 významnými produktovými partnery a svými službami
uspokojuje individuální potřeby svých klientů v oblasti životního zabezpečení,
zajištění na penzi, ochrany majetku, pojištění i budování majetku. Společnost
OVB působí v současné době v celkem 14 zemích Evropy. V 7 z nich včetně České
republiky je na trhu jedničkou. Přibližně 5 200 finančních poradců má finanční
poradenství jako hlavní výdělečnou činnost. V roce 2014 dosáhl OVB Holding AG
se svými dceřinými společnostmi celkových provizních příjmů ve výši 214 mil. eur
a EBIT ve výši 12,3 mil. eur. Se společností OVB Holding AG se od července 2006
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obchoduje na Burze cenných papírů ve Frankfurtu nad Mohanem (Prime Standard, ISIN DE0006286560).
Prezentace ročního výsledku a výroční zpráva za rok 2014 jsou k dispozici ke
stažení na adrese www.ovb.eu v rubrice Investor Relations.
Tuto tiskovou zprávu naleznete také na internetu: www.ovb.cz  Pro média 
Tiskové zprávy
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Ukazatele holdingu OVB k obchodnímu roku 2014
Operativní ukazatele

Jednotka

2013

2014

Změna

Klienti (31. 12.)

počet

3,08 mil.

3,22 mil.

+ 4,5 %

Finanční poradci* (31. 12.)

počet

5 082

5 173

+ 1,8 %

mil. eur

204,8

214,0

+ 4,5 %

mil. eur

10,2

12,3

Celkové provizní příjmy
Finanční ukazatele
Výsledek provozní obchodní činnosti
(EBIT)

%

5,0

5,7

+ 20,1 %
+0,7 procent.
bodů

mil. eur

8,0

8,7

+ 8,7 %

Základní kapitál (31. 12.)

mil. eur

14,25

14,25

± 0,0 %

Počet akcií (31. 12.)

mil. kusů

14,25

14,25

± 0,0 %

Výsledek na akcii (nezředěný)

euro

0,56

0,61

+ 8,9 %

Dividenda na akcii***

euro

0,55

0,60

+ 9,1 %

Marže EBIT**
Hospodářský výsledek koncernu
Ukazatele k akciím OVB

* Počet finančních poradců, kteří mají finanční poradenství jako hlavní výdělečnou činnost
** Na základě celkových provizních příjmů
*** Návrh 2014

Ukazatele k obchodnímu roku 2014 podle oblastí
Jednotka

2013

2014

Změna

Klienti (31. 12.)

počet

2,11 mil.

2,21 mil.

+ 4,7 %

Finanční poradci* (31. 12.)

počet

3 247

3 261

+ 0,4 %

Celkové provizní příjmy

mil. eur

110,5

107,4

- 2,8 %

EBIT

mil. eur

10,9

10,2

%

9,8

9,5

- 6,6 %
-0,3 procent.
bodů
+ 0,7 %

Střední a východní Evropa

Marže EBIT**
Německo
Klienti (31. 12.)

počet

640 093

644 548

Finanční poradci* (31. 12.)

počet

1 356

1 307

- 3,6 %

Celkové provizní příjmy

mil. eur

61,3

62,8

+ 2,4 %

EBIT

mil. eur

6,5

6,5

%

10,6

10,3

+ 0,2 %
-0,3 procent.
bodů

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

počet

329 482

364 982

+ 10,8 %

Finanční poradci* (31. 12.)

počet

479

605

+ 26,3 %

Celkové provizní příjmy

mil. eur

33,0

43,8

+ 33,0 %

EBIT

mil. eur

1,3

4,5

+ 236,0 %

%

4,1

10,3

+6,2 procent.
bodů

Marže EBIT**

* Počet finančních poradců, kteří mají finanční poradenství jako hlavní výdělečnou činnost
** Na základě celkových provizních příjmů

