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OVB had een zeer succesvol eerste semester 2021
–

Groei bij klanten en financiële partners

OVB Holding AG
Heumarkt 1
50667 Köln
Deutschland

–

Ontvangsten uit bemiddelingen en bedrijfsresultaat beduidend hoger dan vorig jaar

Internet: www.ovb.eu

–

Prognose voor het gehele jaar verhoogd

Keulen, 11 augustus 2021.
De Europese financiële holding OVB zette zijn succesvolle bedrijfsontwikkeling in de eerste
helft van 2021 verder en groeide aan een sterk tempo.
De ontvangsten van OVB uit bemiddelingen binnen de vermelde periode steeg met 21,8
procent van 130,7 miljoen euro naar 159,2 miljoen euro. Alle drie de regionale segmenten
droegen bij aan deze zeer positieve ontwikkeling.
Het aantal verzekerde klanten in 15 landen steeg met 3,7 procent tot 4,05 miljoen. Op 30 juni
2021 werkten 5.465 fulltime financiële tussenpersonen voor OVB, een stijging van 393 of 7,7
procent.
»We stellen vast dat de behoefte aan kwalitatief allround financieel advies toeneemt. De toenemende digitalisering van onze bedrijfsprocessen heeft ook de efficiëntie van onze verkoopactiviteiten verder verhoogd «, zegt Mario Freis, CEO van OVB Holding AG.
Omzet en resultaat van de segmenten
In Centraal- en Oost-Europa, het sterkste segment, stegen de ontvangsten uit bemiddelingen
met 22,4 procent tot 76,1 miljoen euro, met groei in alle nationale markten. De ontvangsten
door tussenpersonen in het segment Duitsland stegen met 4,4 procent tot 31,7 miljoen euro
(vorig jaar: 30,4 miljoen euro). De grootste groeidynamiek werd gerealiseerd in het segment
Zuid- en West-Europa met een stijging van 34,6 procent tot 51,4 miljoen euro.
Het bedrijfsresultaat (EBIT) steeg met 66,1 procent tot 12,4 miljoen euro (vorig jaar: 7,5
miljoen euro). De EBIT van het segment Centraal- en Oost-Europa groeide met 38,8 procent
van 6,0 miljoen euro naar 8,3 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat van het segment Duitsland
steeg met 2,6 procent van 4,9 miljoen euro naar 5,0 miljoen euro. De EBIT van het segment
Zuid- en West-Europa steeg met 3 miljoen euro van 1,7 miljoen euro naar 4,7 miljoen euro
(+ 181,3 procent).
»We zijn verheugd dat bijna elke nationale dochteronderneming haar inkomsten aanzienlijk
heeft kunnen verhogen. De EBIT-marge van de OVB Groep steeg van 5,7 procent in dezelfde
periode vorig jaar naar 7,8 procent in de referentieperiode”, benadrukt CFO Frank Burow.
Prognose voor het gehele jaar 2021
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Een belangrijke beïnvloedende factor voor de ontwikkeling in de tweede helft van het jaar zal zijn: hoe de aanhoudende COVID-19-pandemie zal voortduren. Op basis van de zeer dynamische bedrijfsontwikkeling in de eerste helft
van 2021 en vanuit hedendaags perspectief verwacht de Raad van Bestuur ontvangsten uit bemiddelingen van 300 tot
310 miljoen euro en een bedrijfsresultaat (EBIT) tussen 19 en 22 miljoen euro voor het volledige jaar 2021.
Over de Holding OVB
De OVB Groep, met haar Holding in Keulen, is éen van de leidende Europese financiële bemiddelingsgroepen. Sedert de oprichting in 1970 staat de langdurige, thematische en vooral
het klantgerichte financieel advies voor particuliere gezinnen centraal in de bedrijfsactiviteiten van OVB. OVB werkt samen met meer dan 100 hoogwaardige productaanbieders en
beheert de individuele behoeften van hun klanten met concurrerende producten, van
levensonderhoud en bescherming van eigendommen en bezittingen tot aan de
pensioenvoorziening en het aanmaken en uitbreiden van activa. OVB is momenteel actief in
15 Europese landen. 5.465 full-time financiële tussenpersonen beheren samen 4,05
miljoen klanten. Samen met haar dochtermaatschappijen genereerde de OVB Holding AG
in 2020 inkomsten voor een bedrag van 270,6 miljoen euro en een EBIT van 14,9 miljoen
euro.
De OVB Holding AG is sedert juli 2006 op de Beurs van Frankfurt (Prime Standard, ISIN
DE0006286560) genoteerd.
De presentatie van de resultaten van de eerste helft van 2021 en het tussentijdse rapport
kunnen worden gedownload via www.ovb.eu in de sectie Investor Relations.
Deze persmededeling kan u tevens vinden op
https://www.ovb.eu/public-relations/pressemitteilungen

internet
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Kerncijfers van de Holding OVB in het eerste semester 2021
Operatieve kerncijfers

Klanten (30.06.)
Financiële tussenpersonen (30.06.)
Ontvangsten uit bemiddelingen

Eenheid

1.1. – 30.6.2020

1.1. – 30.6.2021

Verschil

Aantal

3,90 Mio.

4,05 Mio.

+3,7 %

Aantal

5.072

5.465

+7,7 %

Mio. Euro

130,7

159,2

+21,8 %

Eenheid

1.1. – 30.6.2020

1.1. – 30.6.2021

Verschil

Mio. Euro

7,5

12,4

+66,1 %

%

5,7

7,8

+2,1 %-Ptn.

Mio. Euro

5,5

9,6

+74,1 %

Euro

0,39

0,67

+74,1 %

Eenheid

1.1. – 30.6.2020

1.1. – 30.6.2021

Verschil

Aantal

2,66 Mio.

2,76 Mio.

+3,8 %

Financiële kerncijfers

Resultaat voor taksen en belastingen (EBIT)
EBIT-marge
Geconsolideerd resultaat volgens aandeel andere
maatschappijen
Resultaat per aandeel (basis

Kerncijfers volgens regio’s in het eerste semester 2021
Midden- en Oost-Europa

Klanten (30.06.)
Financiële tussenpersonen (30.06.)

Aantal

2.964

3.188

+7,6 %

Ontvangsten uit bemiddelingen

Mio. Euro

62,2

76,1

+22,4 %

Resultaat voor taksen en belastingen (EBIT)

Mio. Euro

6,0

8,3

+38,8 %

%

9,6

10,9

+1,3 %-Ptn.

Eenheid

1.1. – 30.6.2020

1.1. – 30.6.2021

Verschil

Aantal

611.524

608.544

-0,5 %

EBIT-marge

Duitsland

Klanten (30.06.)
Financiële tussenpersonen (30.06.)

Aantal

1.224

1.216

-0,7 %

Ontvangsten uit bemiddelingen

Mio. Euro

30,4

31,7

+4,4 %

Resultaat voor taksen en belastingen (EBIT)

Mio. Euro

4,9

5,0

+2,6 %

%

16,1

15,8

-0,3 %-Ptn.

Eenheid

1.1. – 30.6.2020

1.1. – 30.6.2021

Verschil

Klanten (30.06.)

Aantal

633.691

680.572

+7,4 %

Financiële tussenpersonen (30.06.)

Aantal

884

1.061

+20,0 %

Inkomsten uit bemiddelingen

Mio. Euro

38,2

51,4

+34,6 %

Resultaat voor taksen en belastingen (EBIT)

Mio. Euro

1,7

4,7

+181,3 %

%

4,4

9,2

+4,8 %-Ptn.

EBIT-marge

Zuid- en West-Europa

EBIT-marge

Pagina 3 van 3

