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Továbbra is jövedelmező növekedési pályán az OVB
 Az összes értékesítési jutalék 4,8 százalékkal 57,1 millió euróra emelkedett
 Az EBIT 31,6 százalékkal emelkedett és elérte a 3,0 millió eurót
 A vállalat javította 2016-os előrejelzését
Köln, 2016. május 11. – Az OVB európai pénzügyi közvetítő konszern 2016 első
negyedévében a várakozásokat meghaladó pozitív üzleti fejlődést ért el. A konszern
növelni tudta összes vonatkozó pénzügyi mutatószámát. Miközben az összes értékesítési jutalék 4,8 százalékkal, az EBIT 31,6 százalékkal és a konszern eredménye
29,0 százalékkal emelkedett. „Az év első három hónapjában egy kihívásokkal teli
környezetben jó, a várakozásokat meghaladó üzletviteli eredményt értünk el. Ismét
bizonyított az OVB üzleti modelljének kiegyensúlyozottsága és stabilitása. A szlovák, cseh és lengyel üzletmenet visszafogottságát nagy örömünkre ellensúlyozta a
többi közép-kelet európai ország piacán tapasztalt fellendülés. Németország is
jobb eredményeket hozott, mint előző évben. A dél- és nyugat-európai szegmensekben az üzleti volumen továbbra is erőteljesen növekszik”, foglalta össze Mario
Freis, az OVB Holding AG vezérigazgatója a vállalat legfrissebb üzleti adatait.

Növekedés egyes szegmensben
A dél- és nyugat-európai üzletmenet dinamikusan fejlődött tovább, és az összes
értékesítési jutalék 15,2 százalékos forgalomnövekedést, valamint 35,4 százalékos
eredménynövekedést produkált. Németországban az összes értékesítési jutalék –
13,3 százalékos jelentős eredménynövekedés mellett – 8,1 százalékkal emelkedett.
Közép- és Kelet-Európában a közvetítési hozamok és az operatív eredmény elmaradt az előző éves adatok mögött.
Az ügyfelek száma a 2016. március 31-i tárgynapon 3,26 millió fő volt (előző éves
adat: 3,24 millió ügyfél). Az ügyfelek Európa-szerte 5 179 főállású OVB pénzügyi
közvetítő szolgáltatásait veszik igénybe (előző év: 5 204 pénzügyi közvetítő).

Kilátások
A sikeres első negyedév alapján az OVB kissé felfelé korrigálta a teljes 2016-os évre
vonatkozó forgalmi- és eredményvárakozásait. A teljes évre vonatkozóan az elnökség az előző éves szintnek megfelelő forgalomra számít. Az operatív eredmény a
várakozások szerint kissé az előző éves érték felett lesz. „Az első negyedév számadatai jók, és részben meghaladják a várakozásainkat. Ez a következőket jelzi: A
megfelelő pályán vagyunk. Azonban változatlanuk nagy kihívásokkal szembesü-
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lünk, főleg szabályozási szinten. Ennek előre látása, és a forgalmazás, valamint a
termékportfólió kínálat a megváltozott keretfeltételeknek megfelelő időben történő átállítása továbbra is kihívások elé állít minket”, foglalta össze Mario Freis az
elnökség véleményét.

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 mindenekelőtt ügyfélorientált átfogó pénzügyi tanácsadás áll. 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 európai országban tevékenykedik. Több mint 5 000 főállású pénzügyi közvetítővel és 3,26 millió ügyféllel rendelkezik. Az OVB Holding AG 2015-ben leányvállalataival együtt 224,7 millió euró összértékű értékesítési jutalékot, valamint 14,0
millió euró értékű EBIT-et gazdálkodott ki. Az OVB Holding AG-t 2006. július elejétől
jegyzik a Frankfurti Értékpapírbörzén (Prime Standard, ISIN DE0006286560).
A 2016. első negyedév eredményeiről szóló prezentáció és üzleti jelentés a
www.ovb.hu weboldalon a Sajtó/Nemzetközi jelentések alrovatban található.
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Az OVB konszern gazdasági mutatói 2016 első negyedévében
Operatív mutatók

Mértékegység

2015.01.01.–
03.31.

2016.01.01.–
03.31.

Változás

Ügyfelek (03.31)

millió

3,24

3,26

Pénzügyi közvetítők (03.31.)

száma

5 204

5 179

- 0,5 %

Értékesítési jutalék összesen

millió euró

54,5

57,1

+ 4,8 %

Pénzügyi mutatók

Mértékegység

Üzleti tevékenység eredménye
1)
(EBIT)
EBIT-árrés

1)
1)

Konszern szintű eredmény

Részvényenkénti eredmény (hígítat1)
lan)
1)

2015.01.01.–
03.31.

2016.01.01.–
03.31.

+ 0,6 %

Változás

millió euró

2,2

3,0

+ 31,6 %

%

4,1

5,2

+ 1,1 %-pont

millió euró

1,6

2,0

+ 29,0 %

euró

0,11

0,14

+ 27,3 %

az összes értékesítési jutalék alapján

Mutatók régiók szerint 2016 első negyedévében
Mértékegység

2015.01.01.–
03.31.

2016.01.01.–
03.31.

Változás

Közép- és Kelet-Európa
Ügyfelek (03.31.)

száma

2,22 millió

2,21 millió

Pénzügyi közvetítők (03.31.)

száma

3 260

3 132

- 3,9 %

Értékesítési jutalék összesen

millió euró

26,6

26,0

- 2,2 %

EBIT

millió euró

1,8

1,7

- 5,9 %-pont

%

6,7

6,5

- 0,2 %-pont

EBIT-árrés

1)

- 0,5 %

Németország
Ügyfelek (03.31)

száma

645 371

639 288

- 0,9 %

Pénzügyi közvetítők (03.31.)

száma

1 329

1 327

- 0,2 %

Értékesítési jutalék összesen

millió euró

15,2

16,4

+ 8,1 %

EBIT

millió euró

1,3

1,5

+ 13,3 %

%

8,5

9,1

+ 0,6 %-pont

372 776

408 994

+ 9,7 %

EBIT-árrés

1)

Dél- és Nyugat-Európa
Ügyfelek (03.31)

száma

Pénzügyi közvetítők (03.31.)

száma

615

720

+ 17,1 %

Értékesítési jutalék összesen

millió euró

12,7

16,6

+ 15,2 %

EBIT

millió euró

1,3

1,8

+ 35,4 %

%

10,2

12,0

+ 1,8 %-pont

EBIT-árrés
1)

1)

az összes értékesítési jutalék alapján

