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35 godina OVB-ove humanitarne organizacije 
„Menschen in Not e.V.“ 

Köln, 25. srpnja 2018. – OVB-u je izuzetno važno preuzimanje društvene 
odgovornosti. Stoga je prije 35 godina pokrenuta humanitarna organizacija 
„Menschen in  
Not e.V.“ (Ljudi u nevolji, op. prev.), kako bi se financijski potpomogla jedna 
socijalna ustanova u Kölnu. Od tada do danas aktivnosti su se kontinuirano širile. 
Dosad je pomoć u sklopu rada ove organizacije bila uglavnom usmjerena na 
Njemačku – i to posvuda, gdje je takva pomoć doista bila potrebna. Humanitarna 
organizacija OVB-a financira se prije svega putem redovnih donacija samostalnih 
savjetnika za osobne financije njemačke podružnice, OVB Vermögensberatung AG. 
Osim toga sudjeluju kroz donacije i zaposlenici društva, kao i zaposlenici matičnog 
koncerna OVB Holding AG u Kölnu. Tako su, od osnivanja ove organizacije, tim 
putem s više od četiri milijuna eura financirani brojni socijalni projekti. Međutim, 
veliki broj savjetnika za osobne financije i zaposlenika podružnice OVB 
Vermögensberatung idu i nekoliko koraka dalje od same financijske pomoći. Na 
vlastitu inicijativu se tako angažiraju tijekom svog slobodnog vremena, 
organiziraju različite akcije prikupljanja donacija i svojim se znanjem i 
sposobnostima angažiraju za dobrotvorne i humanitarne projekte u njihovom 
okruženju – ne ističući to posebno i posvuda. 
 
Takoeđer, i na međunarodnoj razini su tijekom 35-godišnje povijesti ove 
humanitarne organizacije pokrenuti neki sjajni projekti: tako je u Keniji pružena 
financijska pomoć za jednu školu i jedan poljoprivredni projekt samopomoći, 
organizirani su različiti transporti za narod bivše Jugoslavije koji je bio pogođen 
ratom u 1990. godinama, pružena je trenutna pomoć za klijente i zaposlenike OVB-
ovih podružnica u Njemačkoj, Austriji i Češkoj uslijed poplave stoljeća 2002. 
godine, a dugi niz godina se kontinuirano pruža financijska pomoć za projekt 
„Happy Home“ u Tajlandu kojim se pomaže djeci i mladima koji žive u najtežim 
životnim uvjetima, te je također osigurana trenutna pomoć za djecu nakon 
uragana Mateja na Haitiju. 
 
Međunarodno širenje društvenog angažmana sastavni je dio naše poslovne 
strategije „OVB Evolution 2022“ koja se nalazi u fazi provedbe. A ova sjajna ideja 
koja je prije 35 godina dovela do osnivanja OVB-ove humanitarne organizacije u 
Njemačkoj postepeno bi se trebala prenositi i na drugih 13 zemalja u kojima OVB 
ima svoje podružnice. 
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O koncernu OVB  

Koncern OVB ima sjedište u Kölnu i jedan je od vodećih europskih davatelja 
financijskih usluga. Od osnivanja 1970. godine se OVB usredotočuje u prvoj liniji na 
dugoročno, sveobuhvatno i klijentu usmjereno savjetovanje osobnih financija 
privatnih kućanstava. OVB surađuje s preko 100 snažnih i učinkovitih partnera te 
putem konkurentnih proizvoda zadovoljava individualne potrebe svojih klijenata 
na području zaštite egzistencije i osiguranja imovinske vrijednosti pa sve do 
osiguranja mirovinske skrbi te izgradnje i proširenja imovine. Trenutno je društvo 
OVB aktivno u ukupno 14 zemalja Europe. 4.709 savjetnika za osobne financije, koji 
se ovim poslom bave kao svojom primarnom djelatnošću, savjetuju 3,37 milijuna 
klijenata. 

U 2017. godini je koncern OVB Holding AG sa svojim kćerinskim poduzećima 
ostvarilo ukupne provizije od prodaje u iznosu od 225,3 milijuna eura te EBIT od 
16,0 milijuna eura. OVB Holding AG je od srpnja 2006. uvršten na frankfurtskoj 
burzi vrijednosnih papira (Prime Standard, ISIN DE0006286560). 

Ovo priopćenje za medije možete pronaći i na internetu pod:  
www.ovb.hr  Mediji  Priopćenje za tisak 

 


