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OVB Holding AG: Jövedelmező növekedés a saját
erősségekre való koncentrálás által
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1138 Budapest, Váci út 140.
Kapcsolattartó:
Dragonya Dóra

 Osztalékemelés 60 euró centre
 Az OVB felépíti Európában piaci pozícióját
 Jelentősen nőtt a forgalom és az eredmény

Telefon: +36 / 1 / 231-0670
Telefax: +36 / 1 / 231-0679
dragonya.dora@office.ovb.hu

 Nőtt az ügyfelek és a közvetítők száma

Internet: www.ovb.hu

Köln/Frankfurt am Main, 2015. március 31. – Az OVB 2014. évi eredményeinek bemuta‐
tásakor Michael Rentmeister, az OVB konszern vezérigazgatója szokásos magabiztosság‐
gal képviselte az OVB álláspontját a szakmát és a piacokat foglalkoztató témakörökben:

OVB Holding AG

„Az állampolgárok feletti fokozódó gyámkodás, mely a fogyasztóvédelem „álarca“ mögé
bújik és mely a törvényi kezdeményezések során további piaci szabályozásokhoz vezet,

Németország

akadályoz minket társadalmi feladatunk elvégzésében“, mondta Rentmeister. „Ettől
függetlenül az OVB az elmúlt esztendő során új pénzügyi közvetítőket és új ügyfeleket
tudott szerezni és mint vezető pénzügyi közvetítő, Európa szerte folytatni tudta pozíció‐
jának kiépítését“.
Az előző évvel összevetve az összes értékesítési jutalék 4,5 százalékkal, 214,0 millió euró‐
ra emelkedett. A forgalomnövekedés stabil alapokon nyugszik: Kifejezetten pozitív volt a
dél‐ és nyugat‐európai szegmens 33,0 százalékos növekedése, mely így elérte a 43,8
millió eurót. (Előző év: 33,0 millió euró). Olaszország és Svájc mellett mindenek előtt
Spanyolországban volt kiemelkedő a forgalomnövekedés. Németországban az összes
értékesítési jutalék 2,4 százalékkal 62,8 millió euróra növekedett (Előző év: 61,3 millió
euró). A közép‐ és kelet‐európai szegmens forgalma 107,4 millió euróval (előző év: 110,5
millió euró) ismét magas szintet ért el. Jelentős forgalomnövekedés tudtunk elérni Ma‐
gyarországon, Szlovákiában, Lengyelországban és Romániában.
A konszern operatív eredménye elérte a 12,3 millió eurót. Az előző évi 10,2 millió eurós
értékkel összevetve az erőteljes, 20,1 százalékos eredménynövekedés jelentősebb lett,
mint azt az év elején vártuk.
„Az egész Európát érintő hatalmas kihívások fényében még jobban felértékelődik nem‐
zetközi esély‐, és kockázat‐kiegyenlítődésen alapuló üzleti modellünk.
Büszke vagyok rá, hogy a hétköznapok során nem hagytuk hátráltatni magunkat a sok
felesleges és meglapozatlan nehézség által, hanem azokra az emberekre koncentráltunk,
akiknek a társadalombiztosítási rendszerek hiányosságai és a demográfiai folyamatok
miatt ma nagyobb szüksége van szolgáltatásainkra mint valaha. Ilyen egyszerű recepttel
voltunk képesek ezt a kiváló eredményt elérni", magyarázta Rentmeister az eredménye‐
ket.
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Az elmúlt esztendő gazdasági sikereiből a részvényesek is részesednek. A vezérigazgató
bejelentette, hogy a 2014‐es éves eredmény után, az előző évhez képest 5 euró centtel
magasabb, részvényenként 0,60 eurós osztalék kifizetésére tesz javaslatot a 2015. június
3.‐án összeülő közgyűlésnek."
2015 súlypontjai és kitekintés
Az OVB stratégiájával 2016‐ra Európa vezető pénzügyi szolgáltatás rendszerértékesítő
vállalata kíván lenni. A konszern következetesen folytatja a meghatározott központi
intézkedéseket. Az elnökség nézete szerint ez a 2015‐ös üzleti folyamatokat is kellően
alá fogja támasztani. „Összességében véve a piaci környezet továbbra is tele lesz kihívá‐
sokkal. Az OVB továbbra is a pénzügyi közvetítők megbízható partnere marad. Egy kon‐
szolidálódó piaci környezetben a kiszámíthatóság és az üzleti folyamataink fejlesztése az
új közvetítők számára tovább fogják növelni az OVB vonzerejét.“ magyarázta
Rentmeister a 2015‐ös menetrendet.
A 2014‐es üzleti év sikereit követően, melyeket az OVB nehéz keretfeltételek mellett ért
el, a vállalat jó esélyt lát arra, hogy kissé növekvő árbevétel esetén a 2014‐ben elért
operatív eredményt 2015‐ben is elérje.

Az OVB konszernről
A kölni székhelyű OVB konszern az európai vezető pénzügyi értékesítő vállalatok egyike.
1970. évi alapítása óta a magánháztartásoknak nyújtott vevőorientált szaktanácsadás áll
az OVB üzleti tevékenységének középpontjában a vagyonvédelem, a vagyonfelépítés, az
időskorra való anyagi felkészülés és ingatlanvásárlás területén. Az OVB jelenleg Európa‐
szerte 3,2 millió ügyfelet lát el tanáccsal és több, mint 100 neves termékpartnerrel mű‐
ködik együtt. Az OVB pillanatnyilag összesen 14 országban aktív, főmunkaidős pénzügyi
közvetítő munkatársainak összlétszáma pedig 5173. Az OVB Holding AG 2014‐ben le‐
ányvállalataival együtt 214,0 millió euró összértékű értékesítési jutalékot, valamint 12,3
millió euró értékű EBIT‐et gazdálkodott ki. Az OVB Holding AG‐t 2006. július elejétől
jegyzik a Frankfurti Értékpapírbörzén (Prime Standard, ISIN DE0006286560).
A 2014‐es év eredményeiről szóló prezentáció és üzleti jelentés a www.ovb.hu webcí‐
men a Sajtó/Nemzetközi jelentések alrovatban tölthető le.
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Az OVB konszern 2014‐es üzleti évre vonatkozó gazdasági mutatói
Operatív mutatók
Ügyfelek (12.31)
Pénzügyi közvetítők (12.31.)
Értékesítési jutalék összesen

Mértékegység

2013

2014

Változás

száma
száma
millió euró

3,08 millió
5 082
204,8

3,22 millió
5 173
214,0

+ 4,5 %
+ 1,8 %
+ 4,5 %

millió euró
%
millió euró

10,2
5,0
8,0

12,3
5,7
8,7

+ 20,1 %
+ 0,7 %‐pont
+ 8,7 %

millió euró
millió darab

14,25
14,25

14,25
14,25

± 0,0 %
± 0,0 %

euró
euró

0,56
0,55

0,61
0,60

+ 8,9 %
+ 9,1 %

Pénzügyi mutatók
Üzleti tevékenység eredménye
(EBIT)
EBIT árrés*
Konszern szintű eredmény
Az OVB részvények mutatói
Alaptőke (12.31.)
Részvények száma (12.31.)
Részvényenkénti eredmény
(hígítatlan)
Részvényenkénti osztalék**

* Az összes értékesítési jutalék alapján
** 2014 javaslat
Mutatók régiók szerint a 2014‐es üzleti évben
Mértékegység
Közép‐ és Kelet‐Európa
Ügyfelek (12.31)
Pénzügyi közvetítők (12.31.)
Értékesítési jutalék összesen
EBIT
EBIT árrés*
Németország
Ügyfelek (12.31)
Pénzügyi közvetítők (12.31.)
Értékesítési jutalék összesen
EBIT
EBIT árrés*
Dél‐ és Nyugat‐Európa

2013

2014

Változás

száma
száma
millió euró
millió euró
%

2,11 millió
3 247
110,5
10,9
9,8

2,21 millió
3 261
107,4
10,2
9,5

+ 4,7 %
+ 0,4 %
‐ 2,8 %
‐ 6,6 %
‐ 0,3 %‐pont

száma
száma
millió euró
millió euró
%

640 093
1 356
61,3
6,5
10,6

644 548
1 307
62,8
6,5
10,3

+ 0,7 %
‐ 3,6 %
+ 2,4 %
+ 0,2 %
‐ 0,3 %‐pont

Ügyfelek (12.31)
Pénzügyi közvetítők (12.31.)
Értékesítési jutalék összesen
EBIT
EBIT árrés*

száma
száma
millió euró
millió euró
%

* Az összes értékesítési jutalék alapján

329 482
479
33,0
1,3
4,1

364 982
605
43,8
4,5
10,3

+ 10,8 %
+ 26,3 %
+ 33,0 %
+ 236,0 %
+ 6,2 %‐pont

