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2016-ban az OVB konszern átlagon
felüli eredménynövekedés révén
forgalomnövekedést ért el.

OVB Vermögensberatung
Kft.
1138 Budapest
Váci út 140.

§ Az összes értékesítési jutalék 231,8 millió euróra

Kapcsolattartó:

emelkedett.
§ Az operatív eredmény jelentősen, 17,7 százalékkal 16,5
millió euróra emelkedett.
§ Az osztalék 15,4 százalékkel 75 eurócentre emelkedett.

2017. március 28., Köln/Frankfurt am Main
– Az
európai pénzügyi közvetítő konszern, az OVB egy sikeres
2016-os esztendőre tekinthet vissza. A kölni székhelyű
vállalat mindhárom regionális szegmensében, összesen 14
országos
piacán
eredményesen
tudott
növekedni.
A
megváltozott
szabályozási
keretfelételek
és
az
ehhez
kapcsolódó hatások ellenére a vállalat elérte az 2016-os
évre kitűzött előrejelzését és 3,1 százalékkal 231,8 millió
euróra növelte összes értékesítési jutalékát. Az előző éves
értékkel összevetve az operatív eredmény nagymértékben, 17,7
százalékkal 16,5 millió euróra emelkedett.
Mario Freis, az OVB Holding AG vezérigazgatója nagyon
elégedett a 2016-os üzleti évvel: „Igen jól kezeltük a 2016os esztendő sokszínű kihívásait Európában. A forgalom és az
operatív eredmény területén is képesek voltunk növekedést
elérni.
Ennek
során
tovább
növeltük
a
konszern
üzletvitelének függetlenségét az egyes országok piacaitól.
Ez számunkra egy nagyon fontos stratégiai szempont.”
Továbbra is Közép- és Kelet-Európa a legerősebb
régió
A közép- és kelet-európai szegmensben a megnehezített
keretfeltételek ellenére az összes értékesítési jutalék 1,3
százalékkal, 108,2 millió euróról 109,7 millió euróra nőtt.
Magyarországon,
Horvátországban
és
Romániában
az
OVB
jelentős forgalomnövekedést tudott realizálni. Az OVB a cseh
piacon is elért némi növekedést. Annak ellenére, hogy a
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kelet- és közép-európai szegmensben az évközi operatív
eredmények még nem érték el az előző évi szintet, a 2016-os
üzleti év 9,5 millió eurós eredménye kis mértékű növekedést
jelent.
Az
életbiztosítási
reformtörvény
hatásainak
ellenére
Németországban az összes értékesítési jutalék megközelítette
az előző éves szintet. Az operatív eredménye 2,9 százalékkal
6,7 millió euróra emelkedett.
A dél- és nyugat-európai szegmensben 2016-ban is kitartott a
dinamikus üzletmenet lendülete. Az összes értékesítési
jutalék 12,8 százalékkal, 51,6 millió euróról 58,2 millió
euróra
emelkedett.
Spanyolországban,
Olaszországban
és
Ausztriában
különösen
nagy
mértékben
fejlődött
az
üzletmenet.
Az
operatív
eredmény
jelentősen,
22,7
százalékkal,
6,7
millió
euróról
8,3
millió
euróra
emelkedett.
Oskar Heitz, CFO, OVB Holding AG, szintén sikerként
értékelte a 2016-os eredményt: „7,1 százalékra tudtuk emelni
operatív árrésünket. Sőt, az egy részvényre vetített
konszerneredmény 33,7 százalékkal nőtt. Az elmúlt években
tapasztalt
folyamatos
pozitív
fejlődés
lehetővé
tette
számunkra, hogy sorozatban harmadszor is megemeljük az
osztalékot.” Az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság a 2017.
június 2-án megtartandó Közgyűlésen a 2016-os üzleti évre
vonatkozóan javaslatot tesz a részvényenkénti osztalék 10
eurócenttel történő megemelésére, mely így eléri a 75 eurót.
A 2017-es üzleti évre vonatkozó előrejelzések
A
2017-es
üzleti
évben
az
elnökség
kis
mértékű
forgalomnövekedést vár. Az OVB által a jövő kihívásainak
leküzdése érdekében tett intenzív erőfeszítések hatására az
operatív eredmény elérheti az előző év szintjét. Thomas
Hücker, COO, OVB Holding AG, hozzátette: „Az OVB ki fogja
használni a digitalizáció nyújtotta hatékonyságnövelési
lehetőségeket,
és
az
aktuális
technikai
megoldásokat
kombinálni fogja hagyományos erősségével, az ügyfelekkel
ápolt személyes és bizalmon alapuló kapcsolattal.”
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Az OVB konszernről
A kölni székhelyű OVB konszern a vezető európai pénzügyi
közvetítő vállalatok egyike. 1970-es alapítása óta az OVB
üzleti tevékenységének középpontjában a magánháztartásoknak
nyújtott hosszú távú, témakörökön átívelő, és mindenek előtt
ügyfél-orientált átfogó pénzügyi tanácsadás áll. Az OVB több
mint 100 nagyteljesítményű termékszolgáltatóval működik
együtt
és
az
egzisztencia-biztosítás,
a
nyugdíjelőtakarékosság, a vagyonfelhalmozás és vagyonbiztosítás
területein kínált versenyképes termékeivel ügyfelei minden
igényének megfelel. Az OVB jelenleg 14 európai országban
aktív.
Közel 5 000 főállású pénzügyi közvetítője 3,27 millió
ügyfelet lát el tanácsokkal.
Az OVB Holding AG 2016-ben leányvállalataival együtt 231,8
millió euró összértékű értékesítési jutalékot, valamint 16,5
millió euró EBIT-et gazdálkodott ki. Az OVB Holding AG-t
2006. július elejétől jegyzik a Frankfurti Értékpapírbörzén
(Prime Standard, ISIN DE0006286560).
A 2016-es év eredményeiről szóló prezentáció és üzleti
jelentés a www.ovb.eu webcímen az Investor Relations pontban
tölthető le.

Ez a sajtóközlemény az Interneten is megtalálható a
következő címen:
www.ovb.hu è Párbeszéd è Sajtóközlemények

Sajtóközlemény
dátum: 2017.03.28.
4 /5 oldal

Az OVB konszern 2016-es üzleti évre vonatkozó gazdasági
mutatói
Operatív mutatók

Mértékegység

2015

2016

száma

3,24
millió

3,27
millió

+ 0,8 %

száma

5 062

4 972

- 1,8 %

millió euró

224,7

231,8

+ 3,1 %

Üzleti tevékenység
eredménye (EBIT)

millió euró

14,0

16,5

EBIT árrés*
Konszern szintű eredmény

%
millió euró

6,2
9,4

7,1
12,5

+ 17,7 %
+ 0,9 %pont
+ 33,7 %

14,25
14,25

14,25
14,25

± 0 %
± 0 %

0,66
0,65

0,88
0,75

+ 33,7 %
+ 15,4 %

Ügyfelek (12.31)
Pénzügyi közvetítők
(12.31.)
Értékesítési jutalék
összesen

Változás

Pénzügyi mutatók

Az OVB részvények
mutatói
Alaptőke (12.31.)
Részvények száma (12.31.)
Részvényenkénti eredmény
(hígítatlan)
Részvényenkénti osztalék**

millió euró
millió darab
euró
euró

* Az összes értékesítési jutalék alapján
** 2016 javaslat

Mutatók régiók szerint a 2016-es üzleti évben
Mértékegysé
g
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
Ügyfelek (12.31)

száma
száma

2015

2016

Változás

2,21 millió

2,20 millió

3 087

2 944

108,2
9,4

109,7
9,5

8,7

8,7

642 107

633 025

1 309

1 300

millió euró

64,9
6,5

63,9
6,7

%

10,1

10,5

+ 2,9 %
+ 0,4 %pont

388 728

432 712

+ 11,3 %

millió euró
millió euró
%
száma
száma
millió euró

száma

- 0,4 %
- 4,6 %
+ 1,3 %
+ 0,8 %
± 0,0 %pont
- 1,4 %
- 0,7 %
- 1,5 %

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

száma

+ 9,3 %
666

728

millió euró

51,6
6,7

58,2
8,3

%

13,1

14,2

millió euró

* Az összes értékesítési jutalék alapján

+ 12,8 %
+ 22,7 %
+ 1,1 %pont

