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Az OVB jövedelmezően növekszik

OVB Vermögensberatung Kft.
1138 Budapest, Váci út 140.

 Növekvő forgalom és átlagon felüli eredménynövekedés

Kapcsolattartó:
Dragonya Dóra

 Növekedés az ügyfelek és a tanácsadók számában egyaránt

Telefon: +36 / 1 / 231-0670
Telefax: +36 / 1 / 231-0679

2014. november 12, Köln – Az OVB európai pénzügyi szolgáltató az év első
kilenc hónapját tekintve kedvező üzleti folyamatokról számolhat be.
A forgalmak 3,3 százalékkal – sőt, a harmadik negyedévben 5,4 százalékkal
növekedtek. Kilenc hónap elteltével az elért operatív eredmény (EBIT) 8,3 millió
euró, mely 23,4 százalékkel magasabb az előző év hasonló időszakának
értékénél. Tovább bővült az európai ügyfélkör is. 2014. szeptember 30-án az
összesített ügyfélszám 3,15 millió volt. A licenccel rendelkező pénzügyi
közvetítőnek – az OVB központi értékteremtőinek – a száma az elmúlt kilenc
hónapban 5,7 százalékkal 5 231 főre emelkedett.

dragonya.dora@office.ovb.hu
Internet: www.ovb.hu

„A kedvezőtlen keretfeltételek ellenére Németországban, Csehországban és
Ausztriában országos vállalataink üzletmenete stabilan alakult. Üzleti
modellünknek és tanácsadási többletértékünknek köszönhetően ezeken a fontos
piacokon továbbra is töretlenül élvezzük ügyfeleink bizalmát. A szűnni nem akaró
szabályozási hullám és különösen a fogyasztóvédők felől érkező, részben
differenciálatlan javaslatok fényében ügyfeleink bizalmát különösen nagyra
értékeljük“, mondja Michael Rentmeister az OVB Holding AG elnökvezérigazgatója a konszern az első kilenc hónapban tapasztalt pozitív
fejlődésének kapcsán. „Örülök neki, hogy egy ilyen nehéz piaci környezetben is,
mint ami jelenleg Németországra jellemző, sikerült mérsékelt növekedést elérni.“
Dinamikus üzleti fejlődés Európa számos területén
Az OVB forgalomnövekedése stabil alapokon nyugszik. Ezek között említendő
országok például Olaszország, Svájc, Spanyolország, Szlovákia, Lengyelország
és Magyarország, melyek igen kedvező forgalmi növekedést mutattak.
„Különösen büszkék vagyunk arra, hogy ezeket az eredményeket olyan pozitív
külső befolyások nélkül értük el, mint például törvényi előírások általi speciális
tényezők, vagy konjunkturális hátszél. A 2014-es üzletmenet megerősíti, hogy
eredményes a saját erősségeken alapuló konzekvens és koncentrált cselekvés.
Mi mindent tehetnénk az emberekért, ha szolgáltatásainkat stabil, megbízhatóbb
keretfeltételek között és az ideológiák által kissé kevésbé vezérelt szabályozás
mellett végezhetnénk?“, hangzik Rentmeister provokatív összefoglalója.

OVB Holding AG
Heumarkt 1
50667 Köln
Németország
Kapcsolattartó:
Brigitte Bonifer
Telefon: +49 / 221 / 2015-288
Telefax: +49 / 221 / 2015-325
bbonifer@ovb.de
ir@ovb.ag
Internet: www.ovb.ag
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A konszern forgalma a 2014. január-szeptemberi időszakban közel 156 millió
euró volt, mely az előző évhez képest 3,3 százalékos növekedést jelent.
Átlagon felüli eredménynövekedés
2013 első kilenc hónapjával összevetve a konszern operatív eredménye (EBIT)
23,4 százalékkel, 6,7 millió euróról 8,3 millió euróra nőtt. A konszern összesített
értékesítési jutalékra vonatkoztatott EBIT-árrése a tárgyidőszakban az előző év
azonos időszakában tapasztalt 4,4 százalékkal összevetve 5,3 százalék volt. A
részvényenkénti eredmény, melyet az OVB a 2014-es év első kilenc hónapjában
részvényesei számára megtermelt, 0,38 euróról 0,45 euróra emelkedett.
Kilátások: Az operatív eredmény növekedése
Az OVB megerősítette azon előrejelzését, mely szerint a 2013-as évvel
összevetve a 2014-es évben forgalmát kissé növelni fogja és ennek
következtében az előző évhez képest jelentősen magasabb operatív eredményt
lesz képes elérni. „Növekedni akarunk és továbbra is erősségeinkre, az átfogó
európai jelenlétre és a témakörökön átívelő OVB ABS rendszerünkre (analízis –
tanácsadás – szolgáltatás) koncentrálunk. Ezzel egy időben közvetítőink
számára egy, az egész konszernt átölelő moduláris értékesítés-támogatási
rendszer fel-, és kiépítésébe is invesztálunk, hogy ebben is jobbak legyünk“, jelöli
ki Michael Rentmeister a fejlődés irányát.
Rentmeister úgy látja, hogy az európai, különösen a német előtakarékossági piac
átalakulás előtt áll. „Véleményünk szerint csak az átfogó tanácsadási többlettel és
egyértelmű szolgáltatási ígérettel rendelkező pénzügyi közvetítők lesznek ott a
jövő piacának nyertesei között. Az OVB ezért nyomatékosan szorgalmazza a
teljes pénzügyi szolgáltató szakma arra irányuló fáradozásait, hogy kötelező
szabványok, vagy normák jelenjenek meg, melyek elősegítik, hogy a fogyasztó
és a nyilvánosság számára áttekinthetőbb és értelmezhetőbb legyen a pénzügyi
tanácsadás. Ebben egy nagy esélyt látunk, egyértelművé válhat a pénzügyi
közvetítők teljesítménye és ezzel jelentősen javulhat a pénzügyi közvetítő
szolgáltatásáról kialakított közvélekedés“, indokolja Rentmeister ezt a szakma
számára fontos lépést.

Az OVB konszernről
A kölni székhelyű OVB konszern a vezető európai pénzügyi szolgáltató vállalatok
egyike. 1970-es alapítása óta az OVB üzleti tevékenységének középpontjában a
magánháztartásoknak
nyújtott
témakörökön
átívelő
tanácsadás
áll.
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Az OVB több mint 100 nagyteljesítményű termékszolgáltatóval működik együtt és
az egzisztencia-biztosítás, a nyugdíj-előtakarékosság, a vagyonfelhalmozás és
vagyonbiztosítás területein kínált versenyképes termékeivel ügyfelei minden
igényének megfelel. Az OVB jelenleg 14 országban tevékenykedik. Közel 5 200
főállású pénzügyi tanácsadóval és 3,2 millió ügyféllel rendelkezik. Az OVB
Holding AG 2013-ben leányvállalataival együtt 204,8 millió euró összértékű
értékesítési jutalékot, valamint 10,2 millió euró értékű EBIT-et gazdálkodott ki. Az
OVB Holding AG-t 2006. július elejétől jegyzik a Frankfurti Értékpapírbörzén
(Prime Standard, ISIN DE0006286560).
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Az OVB konszern gazdasági mutatói 2014 első kilenc hónapjában
Operatív mutatók
Ügyfelek (06.30)
Pénzügyi tanácsadók (06.30)
Új szerződések
Értékesítési jutalék összesen

Pénzügyi mutatók
Üzleti tevékenység eredménye
(EBIT)
EBIT árrés*
Konszern szintű eredmény
Részvényenkénti eredmény
(hígítatlan)

Mértékegység
száma
száma
száma
millió euró

Mértékegység

01.01. –
2013.09.30
3,03 millió
4 951
349 884
151,0
01.01. –
2013.09.30

01.01. –
2014.09.30
3,15 millió
5 231
373 066
156,0
01.01. –
2014.09.30

Változás
+ 4,0 %
+ 5,7 %
+ 6,6 %
+ 3,3 %

Változás

millió euró
%
millió euró

6,7
4,4
5,4

8,3
5,3
6,5

+ 23,4 %
+ 0,9 %-pont
+ 20,3 %

euró

0,38

0,45

+ 18,4 %

* az összes értékesítési jutalék alapján

Mutatók régiók szerint 2014 első kilenc hónapjában

Közép- és Kelet-Európa
Ügyfelek (06.30)
Pénzügyi tanácsadók (06.30)
Értékesítési jutalék összesen
EBIT
EBIT árrés*
Németország
Ügyfelek (06.30)
Pénzügyi tanácsadók (06.30)
Értékesítési jutalék összesen
EBIT
EBIT árrés*
Dél- és Nyugat-Európa
Ügyfelek (06.30)
Pénzügyi tanácsadók (06.30)
Értékesítési jutalék összesen
EBIT
EBIT árrés*
* az összes értékesítési jutalék alapján

Mértékegység

01.01. –
2013.09.30

fő
száma
millió euró
millió euró
%

2,06 millió
3 128
83,1
7,5
9,0

2,17 millió
3 284
80,0
7,0
8,8

+ 5,3 %
+ 5,0 %
- 3,7 %
- 6,2 %
- 0,2 %-pont

száma
száma
millió euró
millió euró
%

644 365
1 375
44,0
4,6
10,5

628 867
1 371
44,2
4,6
10,4

- 2,4 %
- 0,3 %
+ 0,3 %
- 0,2 %
- 0,1 %-pont

száma
száma
millió euró
millió euró
%

321 921
448
23,9
0,9
3,9

353 253
576
31,8
3,4
10,6

+ 9,7 %
+ 28,6 %
+ 33,1 %
+ 258,5 %
+ 6,7 %-pont

01.01. –
2014.09.30

Változás

