
 

Sajtóközlemény 

QUANTIS Holding: Javuló jövedelmezőség, új vezérigazgató  
  
Budapest, 2014. április 2. – 2014. április 1-jétől Ertl Pál elnök-vezérigazgató irányításával folytatja 
tevékenységét Magyarország vezető pénzügyi közvetítő és tanácsadó vállalatcsoportjának holdingja, a 
QUANTIS Holding Zrt. Ertl Pál a QUANTIS Csoport alapítóját és többségi tulajdonosát, Kostevc Pétert 
váltja a vállalat élén, aki – a korábbi terveknek megfelelően – egy egyéves reorganizációs időszak után, 
javuló jövedelmezőségi mutatókkal adja át az operatív irányítást a mintegy 30 éves nagyvállalati, 
biztosítási tapasztalattal rendelkező szakembernek.  
 
2014. április 1-jétől Ertl Pál elnök-vezérigazgató irányításával folytatja tevékenységét Magyarország 
piacvezető pénzügyi közvetítő és tanácsadó vállalatcsoportja, a QUANTIS Holding Zrt. A változás részeként a 
Holding igazgatósága kiegészül dr. Fröhlich Péterrel, aki Ertl Pál kinevezésével egy időben, április 1-jétől lett 
az igazgatóság tagja. Ertl Pál 2013 nyarán csatlakozott a piacvezető cégcsoporthoz mint a QUANTIS Holding 
vezérigazgató-helyettese, és az elmúlt hónapokban a vezérigazgatói feladatok átvételére készült. 
 
„Rendkívül nagy megtiszteltetés, egyben kiemelkedő szakmai feladat Magyarország piacvezető pénzügyi 
közvetítő és tanácsadó vállalatának irányítása. Meggyőződésem, hogy a tulajdonosok és a menedzsment 
által elindított stratégiai átalakítási folyamat nyertesei azok az ügyfelek lesznek, akik bizalommal fordultak 
hozzánk.” – nyilatkozta Ertl Pál, a QUANTIS Holding Zrt. elnök-vezérigazgatója. 
 
A közel 30 év biztosítási piaci tapasztalattal rendelkező szakember a QUANTIS Csoportot megelőzően a 
Netrisk.hu Zrt. vezérigazgatója, korábban pedig az Uniqa Biztosító Zrt. igazgatósági tagja volt. Pályafutását 
1987-ben az Állami Biztosítónál kezdte.  
 
„Ertl Pál személyében egy felkészült és a QUANTIS Csoportot kívülről-belülről jól ismerő, komoly szakmai 
háttérrel rendelkező vezető került a cég élére, akinek a növekedési pályára állított vállalat hatékony 
működtetése lesz a legfontosabb feladata” – nyilatkozta Kostevc Péter, a cégcsoport alapító tulajdonosa.  
Kostevc Péter megközelítőleg egyéves irányítása alatt új üzletágak elindításával fejeződött be a konszern 
szervezeti átalakítása. Megkezdte működését a QUANTIS Csoport és a liechtensteini hercegi család közös 
privát-banki szolgáltatója, a QUANTIS Alpha; fél évvel a csoportszintű márkaváltás után 2014-ben újra 
Superbrands és Business Superbrands lett a QUANTIS, illetve az előző évihez képest jelentősen javult a 
vállalatcsoport jövedelmezősége.  
Az előzetes adatok szerint, magyarországi tevékenységével 2013-ban a vállalatcsoport, pénzügyi termékek 
értékesítéséből mintegy 6,2 milliárd forint árbevételt és 300 millió forintot meghaladó nyereséget ért el. 
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