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Az OVB 2016 első kilenc hónapjában is folytatta
növekedési trendjét
 Az összesített értékesítési jutalék 3,2 százalékkal haladja meg az előző évit
 20,4 százalékkal nőtt az operatív eredmény
 A félévkor megemelt 2016-os előrejelzés megerősítése
2016. november 10., Köln – Az európai pénzügyi közvetítő konszern OVB
Holding AG a 2016-os év első kilenc hónapjában tovább növelte üzletkötéseit és
bevételét: A konszern összes értékesítési jutaléka 3,2 százalékkal 171,1 millió
euróra emelkedett. (2015 első-harmadik negyedév: 165,7 millió euró). Az OVB
országos vállalatainak többsége ez évben jó - igen jó üzletmenetről számolt be. Az
adózás és kamatok előtti eredmény jelentősen, 20,4 százalékkal 12,4 millió euróra
emelkedett (2015 első-harmadik negyedév: 10,3 millió euró).
„Az egyre inkább kihívásokkal terhelt európai környezetben összességében igen
elégedettek vagyunk az első kilenc hónap üzletmenetével. Folytattuk az első
félévre jellemző növekedési pályát és megerősítjük az év közepén kiadott egész
éves előrejelzésünket. A 2016-os üzleti évben a forgalom kismértékű és az
operatív eredmény erős növekedésével számolunk”, kommentálta az üzleti
folyamatokat Mario Freis, az OVB Holding AG vezérigazgatója.
Továbbra is Közép-, és Kelet-Európa a legerősebb régió
A közép- és kelet-európai szegmensben az egyes országokban a várakozásoknak
megfelelő nehéz keretfeltételek ellenére 2016 első kilenc hónapjában kissé, 0,3
százalékkal 81,0 millió euróra emelkedett az összes értékesítési jutalék mértéke
(2015 első-harmadik negyedév: 80,7 millió euró).
A németországi szegmensben az OVB 46,3 millió eurós összes értékesítési
jutalékot ért el (2015 első-harmadik negyedév: 47,4 millió euró).
A dél-, és nyugat-európai szegmensben jelentősen tovább növekedett az üzleti
volumen. A tárgyidőszakban az összes értékesítési jutalék 16,6 százalékkal 43,9
millió euróra emelkedett. (2015 első-harmadik negyedév: 37,6 millió euró).
Mindenekelőtt a spanyol, az olasz és az osztrák országos vállalatok fejlődtek igen
sikeresen.
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Átlagon felüli eredménynövekedés
Az előző év hasonló időszakával összevetve 2016 első három negyedévében az
OVB konszern operatív eredménye jelentősen, 20,4 százalékkal 10,3 millió euróról
12,4 millió euróra nőtt. „A 2016 szeptember 30.-val lezárt időszakban a pozitív
EBIT alakulás a dél- és nyugat-európai szegmens jelentős eredménynövekedése
mellett, a közép-, és kelet-európai szegmens állandó eredményhozzájárulásának
és a németországi szegmens enyhe növekedésének köszönhető.
A konszern összesített értékesítési jutalékra vonatkoztatott EBIT-árrése 6,2
százalékról 7,3 százalékra emelkedett. A részvényenkénti eredmény 32,0
százalékkal, 0,51 euróról 0,68 euróra emelkedett. Ezzel az OVB vállalatnak már
2016 harmadik negyedévének végére sikerült kitermelnie a teljes 2015-ös év
részvényenkénti nyereségét.
A 2016 első kilenc hónapjának eredményeiről szóló prezentáció és a köztes
jelentés a www.ovb.hu webcímen a Párbeszéd/Nemzetközi jelentések alrovatban
tölthető le.

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
ügyfél-orientált átfogó pénzügyi tanácsadás áll. Az OVB több mint 100
nagyteljesítményű termékszolgáltatóval működik együtt és az egzisztenciabiztosítás, a vagyonbiztosítás és a vagyonfelhalmozás és a vagyongyarapítás
területein kínált versenyképes termékeivel ügyfelei minden igényének megfelel. Az
OVB jelenleg 14 európai országban tevékenykedik.

A vállalat 5 089 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 EBIT-et gazdálkodott ki.
Az OVB Holding AG-t 2006. július elejétől jegyzik a Frankfurti Értékpapírbörzén
(Prime Standard, ISIN DE0006286560).
Ez a sajtóközlemény a www.ovb.hu weboldalon, a Párbeszéd/Sajtóközlemények
alrovatban található.
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Az OVB konszern gazdasági mutatói 2016 első kilenc hónapjában
Operatív mutatók
Ügyfelek (09.30.)
Pénzügyi közvetítők (09.30.)
Értékesítési jutalék összesen

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

Mértékegység
száma
száma
millió euró

Mértékegység

2015.01.01. –
2015.09.30.
3,29 millió
5 086
165,7

2015.01.01. –
2015.09.30.

2015.01.01. –
2016.09.30.
3,26 millió
5 089
171,1

2015.01.01. –
2016.09.30.

Változás

– 0,9 %
+ 0,1 %
+ 3,2 %

Változás

millió euró
%
millió euró

10,3
6,2
7,3

12,4
7,3
9,7

+ 20,4 %
+ 1,1 %-pont
+ 32,0 %

euró

0,51

0,68

+ 32,0 %

* az összes értékesítési jutalék alapján

Mutatók régiók szerint 2016 első kilenc hónapjában
Mértékegység

2015.01.01. –
2015.09.30.

2015.01.01. –
2016.09.30.

Ügyfelek (09.30.)

száma

2,25 millió

2,20 millió

Pénzügyi közvetítők (09.30.)
Értékesítési jutalék összesen

száma

3 091
80,7

3 028
81,0

7,1

6,7

8,8

8,2

Változás

Közép- és Kelet-Európa

EBIT
EBIT árrés*
Németország

millió euró
millió euró
%

– 2,2 %
– 2,0 %
+ 0,3 %

– 6,3 %
– 0,6 %-pont

Ügyfelek (09.30.)

száma

645 079

635 471

Pénzügyi közvetítők (09.30.)

száma

1 367

1 357

Értékesítési jutalék összesen
EBIT
EBIT árrés*
Dél- és Nyugat-Európa
Ügyfelek (09.30.)
Pénzügyi közvetítők (09.30.)
Értékesítési jutalék összesen
EBIT
EBIT árrés*

millió euró
millió euró
%

47,4
4,8
10,1

46,3
4,9
10,5

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

száma
száma
millió euró
millió euró
%

388 543
628
37,6
4,8
12,8

426 649
704
43,9
6,2
14,2

+ 9,8 %
+ 12,1 %
+ 16,6 %
+ 28,9 %
+ 1,4 %-pont

* az összes értékesítési jutalék alapján

– 1,5 %
– 0,7 %
– 2,3 %

