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Az OVB dinamikusan indította a 2015-ös évet
 Minden szegmensben nőtt a forgalom
 Növekedés az ügyfelek, a pénzügyi közvetítők területén
 Jelentősen javult a jövedelmezőség
2015. május, Köln – „Az OVB növekedési pályára állt és a saját erősségeire koncentrálva ér el eredményeket. Büszke vagyok rá, hogy az egész Európában elhatalmasodó szabályozási düh ellenére – melyet az állítólagos fogyasztóvédelem motivál –
nem hagytuk lefékezni magunkat abban, hogy pénzügyi közvetítőként véghezvigyük társadalmi küldetésünket. Annak érdekében, hogy elkerülhető legyen széles
néprétegek demográfiai okokra és a társadalombiztosítási rendszerek csökkenő
teljesítményére visszavezethető társadalmi krízise, olyan pénzügyi közvetítőkre
van szükség, akik az emberek igényeihez mérten alakítják ki tanácsadási- és termék-kínálatukat“, mondja Michael Rentmeister, az OVB Holding AG vezérigazgatója, az első negyedév igen jó üzletmenetének kapcsán.
„Nézeteink szerint aggodalomra ad okot, hogy a már meglévő komplexitás hatására még a szakemberek is alig tudják prognosztizálni az új törvények hatását. Ez
gyakorta meggátolja az eredeti cél elérését, hogy az emberek jó tanácsadással és
öngondoskodás révén fel tudják építeni nyugdíj-előtakarékosságukat. Az ügyfélorientált és szakképzett pénzügyi tanácsadás elengedhetetlen feltétele egy gazdaságilag egészséges közvetítői szakma“, folytatta Rentmeister. „Ezért nem sajnáljuk
a fáradtságot arra, hogy szabályozáscsökkentő ötletekkel álljunk elő, illetve a szabályozás növelésének leállítását követeljük ahelyett, hogy új szabályozási megfontolásokat hagynánk jóvá.“
Európa szerte egységes tanácsadási többletével és egyértelmű ügyfélorientáltságával az OVB jól kezdte a 2015-ös üzleti évet. Az első három hónapban
az OVB jelentősen, 9,7 százalékkal 54,5 millió euróra tudta emelni a konszern forgalmát. A nemzetközi berendezkedésű konszern kamatok és adózás előtti eredménye (EBIT) az előző év hasonló időszakához képest jelentősen, 36,0 százalékkal 2,2
millió euróra emelkedett. Az OVB a konszern minden szegmensében kiváló eredményeket ért el: a dél- és nyugat-európai üzletmenet dinamikusan fejlődött tovább, és 28,1 százalékos forgalomnövekedést, valamint 33,2 százalékos eredménynövekedést produkált. A németországi üzletmenet mérsékelt eredménynövekedés
mellett örömteli módon 7,6 forgalomnövekedést hozott. Közép- és KeletEurópában kismértékű, 3,7 százalékos forgalomnövekedés volt tapasztalható. Ezzel
az OVB itt is ismét növekedési pályára állt. Az operatív eredmény átlagon felüli
mértékben, 31,1 százalékkal nőtt.
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Tovább növekedett az OVB pénzügyi közvetítőinek és ügyfeleinek száma
2015 első negyedévében az OVB tovább tudta növelni ügyfeleinek számát. Az ügyfélbázis az előző évhez képest 4,5 százalékkal 3,24 millió ügyfélre növekedett. Március végén Európában 5.204 főállású pénzügyi közvetítő dolgozott az OVB-nél, ami
86 fővel több, mint egy évvel ezelőtt.
Megerősítést nyert a 2015-es forgalmi- és eredmény-előrejelzés
„Az első három hónap után optimisták vagyunk, az év hátralévő részét illetően úgy
gondoljuk, jó úton járunk“, mondta Michael Rentmeister.
A 2015-ös üzleti év első negyedévének sikereit követően a vállalat megerősíti azon
célját, hogy kissé növekvő árbevétel mellett a 2014-ben elért operatív eredményt
2015-ben is elérje.
Az OVB konszernről
A kölni székhelyű OVB konszern az európai vezető pénzügyi tanácsadó 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 működik együtt. Az OVB pillanatnyilag összesen 14 országban aktív, főmunkaidős pénzügyi közvetítő munkatársainak összlétszáma
pedig 5.204 fő. Az OVB Holding AG 2014-ben leányvállalataival 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 2015. első negyedév eredményeiről szóló prezentáció és a köztes jelentés a
www.ovb.hu weboldalon a Sajtó/Nemzetközi jelentések alrovatban tölthető le.

Sajtóközlemény
2015.05.12.
4 / 4 oldal

Az OVB konszern gazdasági mutatói 2015 első negyedévében
Operatív mutatók
Ügyfelek (03.31)
Pénzügyi közvetítők (03.31.)
Értékesítési jutalék összesen

Pénzügyi mutatók
Üzleti tevékenység eredménye
1)
(EBIT)
1)
EBIT-árrés
1)
Konszern szintű eredmény
Részvényenkénti eredmény (hígítat1)
lan)
1)

Mértékegység

01.01.2014.03.31.

01.01.2015.03.31.

millió
száma
millió euró

3,10
5 118
49,7

3,24
5 204
54,5

Mértékegység

01.01.2014.03.31.

01.01.2015.03.31.

Változás
+ 4,5 %
+ 1,7 %
+ 9,7 %

Változás

millió euró
%
millió euró

1,6
3,3
1,4

2,2
4,1
1,6

+ 36,0 %
+ 0,8 %-pont
+ 14,5 %

euró

0,10

0,11

+ 10,0 %

az összes értékesítési jutalék alapján

Mutatók régiók szerint 2015 első negyedévében

Közép- és Kelet-Európa
Ügyfelek (03.31.)
Pénzügyi közvetítők (03.31.)
Értékesítési jutalék összesen
EBIT
1)
EBIT-árrés
Németország
Ügyfelek (03.31)
Pénzügyi közvetítők (03.31.)
Értékesítési jutalék összesen
EBIT
1)
EBIT-árrés
Dél- és Nyugat-Európa
Ügyfelek (03.31)
Pénzügyi közvetítők (03.31.)
Értékesítési jutalék összesen
EBIT
1)
EBIT-árrés
1)

az összes értékesítési jutalék alapján

Mértékegység

01.01.2014.03.31.

01.01.2015.03.31.

száma
száma
millió euró
millió euró
%

2,13 millió
3 215
25,6
1,4
5,3

2,22 millió
3 260
26,6
1,8
6,7

+ 4,2 %
+ 1,4 %
+ 3,7 %
+ 31,1 %
+ 1,4 %-pont

száma
száma
millió euró
millió euró
%

633 996
1 358
14,1
1,3
8,9

645 371
1 329
15,2
1,3
8,5

+ 1,8 %
- 2,1 %
+ 7,6 %
+ 3,7 %
- 0,4 %-pont

száma
száma
millió euró
millió euró
%

337 944
545
9,9
1,0
9,9

372 776
615
12,7
1,3
10,2

+ 10,3 %
+ 12,8 %
+ 28,1 %
+ 33,2 %
+ 0,3 %-pont

Változás

