Sajtóközlemény
dátum: 2017.05.10.
1 / 3 oldal

Az OVB forgalom- és eredménynöveléssel indította a
2017-es üzleti évet

OVB Vermögensberatung Kft.
1138 Budapest
Váci út 140.
www.ovb.hu

 2017 első negyedévében az összes értékesítési jutalék 2,3 százalékkal 58,4 millió
euróra emelkedett.
 Az operatív eredmény 11,6 százalékkal 3,3 millió euróra emelkedett.
 A konszern eredménye átlagon felüli mértékben, 21,2 százalékkal nőtt.
Köln, 2017. május 10. – Az európai pénzügyi közvetítő konszern OVB üzletvitele
2017 első negyedévében kedvezően alakult. Az előző év első negyedévéhez
viszonyítva a vállalat az összes értékesítési jutalékot és az eredményt is növelni
tudta. „Kedvezően indult számunkra az új üzleti év, a konszern eredménye 21,2
százalékkal magasabb az előző évi értéknél”, mondta Mario Freis, az OVB Holding AG
vezérigazgatója. „Különösen a közép- és kelet-európai szegmens produkált erős
forgalom- és eredménynövekedést.”
A forgalom- és eredménynövekedés stabil alapokon nyugszik
Az előző év hasonló időszakához viszonyítva 2017 első negyedévében az összes
értékesítési jutalék 2,3 százalékkal 58,4 millió euróra növekedett. Ehhez az
emelkedéshez főként a közép- és kelet-európai szegmens emelkedő, összesített
értékesítési jutalékai és a dél- és nyugat-európai szegmens tartós pozitív fejlődése
járultak hozzá. A közép- és kelet-európai szegmens összesített értékesítési jutaléka
7,5 százalékkal 27,9 millió euróra emelkedett. Magyarország, Lengyelország,
Szlovákia, Horvátország és Románia piacain kedvezően alakult az üzletmenet. A délés nyugat-európai szegmensben az összes értékesítési jutalék 3,2 százalékkal 15,1
millió euróra nőtt. Ehhez a növekedéshez mindenekelőtt Ausztria, Svájc és
Spanyolország járult hozzá. A németországi szegmensben erősen érezteti a hatását
az életbiztosítási törvény reformja általi jutalékcsökkenés. Az összes értékesítési
jutalék 6,7 százalékkal 15,3 millió euróra csökkent. A konszern operatív eredménye
(EBIT) 11,6 százalékkal 3,3 millió euróra emelkedett. A közép- és kelet-európai
szegmensben az EBIT jelentősen, 32,3 százalékkal 2,2 millió euróra nőtt. Ehhez az
emelkedéshez a szegmens csaknem összes országa pozitív módon járult hozzá. A
dél- és nyugat-európai szegmensben az operatív eredmény 12,7 százalékkal 2,0
millió euróra emelkedett. A németországi szegmensben a forgalom visszaesése
miatt az EBIT az előző éves 1,5 millió euróról 1,4 millió euróra csökkent.
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„A jelentős eredménynövekedés a részvényenkénti eredményen is meglátszik, amely
21,2 százalékkal 17 centre emelkedett”, hangsúlyozta Oskar Heitz, az OVB Holding
AG pénzügyi igazgatója.

A teljes évre kiadott előrejelzés nem változik
A 2017-es üzleti évben a vállalat az összes értékesítési jutalék enyhe emelkedésére
számít. 2017-től az OVB által a jövő kihívásainak leküzdése érdekében tett stratégiai
intézkedéseinek hatására az operatív eredmény várhatóan az előző évi szinten fog
mozogni.
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 egzisztenciabiztosítás, a nyugdíj-előtakarékosság, a vagyonfelhalmozás és vagyonbiztosítás
területein kínált versenyképes termékeivel ügyfelei minden igényének megfelel. Az
OVB jelenleg 14 európai országban tevékenykedik.
Közel 5.000 főállású pénzügyi közvetítővel és 3,28 millió ügyféllel rendelkezik.
Az OVB Holding AG 2016-ben leányvállalataival együtt 231,8 millió euró összértékű
értékesítési jutalékot, valamint 16,5 millió euró értékű EBIT-et gazdálkodott ki. Az
OVB Holding AG-t 2006. július elejétől jegyzik a Frankfurti Értékpapírbörzén (Prime
Standard, ISIN DE0006286560).

A 2017. első negyedév eredményeiről szóló prezentáció és a köztes 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
 Párbeszéd  Sajtóközlemények
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Az OVB konszern 2017 első negyedévre vonatkozó gazdasági mutatói
Operatív mutatók

Mértékegység

01.01.–
2016.03.31.

Ügyfelek (03.31)

millió

3,26

3,28

+ 0,6 %

Pénzügyi közvetítők (03.31.)

száma

5 179

4 916

- 5,1 %

Értékesítési jutalék összesen

millió euró

57,1

58,4

+ 2,3 %

Mértékegység

01.01.–
2016.03.31.

Pénzügyi mutatók

Üzleti tevékenység eredménye (EBIT)) millió euró
EBIT-árrés

1)

01.01.–
2017.03.31.

01.01.–
2017.03.31.

Változás

Változás

3,0

3,3

+ 11,6 %

%

5,2

5,6

+ 0,4 %-pont

Konszern szintű eredmény1)

millió euró

2,0

2,5

+ 21,2 %

Részvényenkénti
(hígítatlan)

euró

0,14

0,17

+ 21,2 %

1)

eredmény

az összes értékesítési jutalék alapján

Mutatók régiók szerint 2017 első negyedévében
Mértékegység

01.01.–
2016.03.31.

01.01.–
2017.03.31.

Változás

Ügyfelek (03.31.)

száma

2,21 millió

2,22 millió

+ 0,3 %

Pénzügyi közvetítők (03.31.)

száma

3 132

2 875

- 8,2 %

Értékesítési jutalék összesen

millió euró

26,0

27,9

+ 7,5 %

EBIT

millió euró

1,7

2,2

+ 32,3 %

EBIT-árrés1)

%

6,5

8,0

+ 1,5 %-pont

Ügyfelek (03.31)

száma

639 288

623 871

- 2,4 %

Pénzügyi közvetítők (03.31.)

száma

1 327

1 309

- 1,4 %

Értékesítési jutalék összesen

millió euró

16,4

15,3

- 6,7 %

EBIT

millió euró

1,5

1,4

- 6,3 %

EBIT-árrés1)

%

9,0

9,0

± 0,0 %-pont

Ügyfelek (03.31)

száma

408 994

436 741

+ 6,8 %

Pénzügyi közvetítők (03.31.)

száma

720

732

+ 1,7 %

Értékesítési jutalék összesen

millió euró

14,6

15,1

+ 3,2 %

EBIT

millió euró

1,8

2,0

EBIT-árrés1)

%

12,0

13,1

Közép- és Kelet-Európa

Németország

Dél- és Nyugat-Európa

1)

az összes értékesítési jutalék alapján

+ 12,7 %
+ 1,1 %-pont

