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Folyamatosság a vállalat élén

OVB Vermögensberatung Kft.
1138 Budapest
Váci út 140.

 Konszern: Mario Freis (CEO) és Thomas Hücker (COO)
szerződésének meghosszabbítása

www.ovb.hu

 Németország: 2017 áprilisától új vezetése van az OVB
Vermögensberatung AG-nak

Kapcsolattartó:
Dragonya Dóra

Köln, 2017. február 10. – Az OVB Holding AG felügyelőbizottsága öt
évvel,

2022.

vezérigazgató

december
2017.

31-ig

december

meghosszabbította
31-én

lejáró

Mario

szerződését.

Freis
Az

igazgatóság 41 éves elnöke 2010 óta tagja a holding vezetésének, és
2016 februárja óta áll a konszern élén. A konszern IT-ért,
folyamatmenedzsmentért és személyi kérdésekért felelős igazgatósági
tag, Thomas Hücker (51) szerződését is meghosszabbították 2020.
december 31-ig. Az OVB Holding AG háromtagú igazgatóságához
tartozik még a pénzügyekért felelős tag, Oskar Heitz (63), akinek a
szerződése 2018. december 31-ig érvényes. Oskar Heitz az OVB
Holding AG 2004. évi alapítása óta tagja az igazgatóságnak.
A német leányvállalat, az OVB Vermögensberatung AG jelenlegi
igazgatóságának tagjai Mario Freis, Thomas Hücker és Jürgen Kotulla,
akik 2017. április elején adják majd át az operatív felelősséget az új
igazgatóságnak. A társaság saját soraiból lép elő a németországi OVB
igazgatóságába Frank Burow (44), aki mint CFO/COO veszi át a
pénzügyi és operatív területet, továbbá az értékesítésért felelős (CSO)
Christian Höfel (42) és Marcus Oliva (43), aki a partnerek és termékek
területéért (CPO) felel majd. Az új vezetőség három tagja átfogó
tapasztalattal rendelkezik saját felelősségi területén.

Tel: +36 1 231 0670
Fax: +36 1 231 0679
dragonya.dora@office.ovb.hu

Sajtóközlemény
2017.02.10
2/2

Szintén 2017. áprilisi hatállyal nevezték ki Jürgen Kotullát (58) az OVB
Holding AG marketing/kommunikáció területének vezetőjévé. Ebben a
pozícióban Jürgen Kotulla feladata lesz majd az OVB konszern
marketingstratégiájának továbbfejlesztése. Az online marketing terület
nemzetközi szinten egyre nagyobb jelentőséggel bír a pénzügyi
közvetítők értékesítési támogatásában és a vállalat ügyfelei körében
történő pozicionálásában. Az ehhez kapcsolódó lehetőségeket és
potenciált szeretné kihasználni az OVB.
Az OVB Holding AG a tervek szerint 2017. március 28-án teszi közzé
éves eredményét. Az első becslések szerint 2016 ismét nagyon sikeres
év volt az OVB számára.
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.
A társaság több mint 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 értékű EBIT-et gazdálkodott ki. Az OVB Holding AG-t
2006. július elejétől jegyzik a Frankfurti Értékpapírtőzsdén (Prime
Standard, ISIN DE0006286560).
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