Hørsholm, 2. januar 2014
Ekstraordinær udlodning
Den 1. januar 2014 afholdtes generalforsamling i VKR Holding A/S hvor en ekstraordinær udlodning på knap fire milliarder kroner blev besluttet.
Største aktionær i VKR Holding A/S er VILLUM FONDEN. Fonden støtter almennyttige
og almenvelgørende formål og skal desuden sikre det fortsatte økonomiske grundlag
for VKR Holding A/S. Der tilstræbes derfor årlig en konsolidering af VILLUM FONDENS
formue til brug herfor.
Overførslen af beløbet til VILLUM FONDEN gør, at fonden ikke i samme udstrækning
som hidtil er afhængig af de årlige udbytter fra VKR Holding A/S og bidrager til fondens ønske om at kunne planlægge og foretage uddelingsvirksomhed på et stabilt niveau, som understøtter fondens organisatoriske kapacitet. Udover dette formål er
transaktionen også led i et generationsskifte.
VILLUM FONDEN og ”søsteren” VELUX FONDEN donerer årligt omkring 1 milliard. kr.
til samfundsgavnlige projekter relateret til forskning, miljø og sociale formål. Eksempler på større bevillinger i den seneste tid er 250 millioner kroner til etablering af Den
Danske Naturfond, samt tilsagn om andre 250 millioner kroner til Statens Naturhistoriske Museum.
Soliditetsgraden (egenkapitalandelen) i VKR Holding A/S har i de seneste år været
omkring 80%. Transaktionen reducerer en unødig overkapitalisering i VKR Holding
A/S, som dog fortsat vil være et meget velkapitaliseret selskab, med et kapitalberedskab og en soliditet, som sikrer tilstrækkelig selvbestemmelsesret i forhold til eksekvering af den fastlagte strategi og forretningens driftsmæssige behov.

OM VKR HOLDING
VKR Holding er et holding- og investeringsselskab, der som finansiel investor har til formål at skabe værdi gennem investeringer og ejerskab af virksomheder, der bringer dagslys, frisk luft og et bedre miljø ind i menneskers hverdag.
VKR Holding ejer virksomheder primært inden for Ovenlysvinduer, Facadevinduer, samt derudover relateret til bl.a.
Termisk solenergi samt Ventilation & Indeklima. Tilsammen beskæftiger koncernen ca. 14.000 medarbejdere i mere
end 40 lande. VKR Holding er fonds- og familieejet og har VILLUM FONDEN som største aktionær.
Yderligere information om VKR Holding A/S på www.vkr-holding.com
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