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VKR Holding sælger WindowMaster A/S til Erik Boyter 
 
VKR Holding har den 5. februar 2015 solgt alle aktierne i WindowMaster  til Erik Boyter. Selskabet har hidtil 
indgået i VKR’s forretningsområde for ventilation og indeklima. 
 
“Salget er et naturligt led i vores fokuseringsstrategi og et større fokus på vores kerneforretning”, siger VKR 
Holding’s CEO, Jan Lundsgaard Jensen og tilføjer; “WindowMaster er en veldrevet virksomhed med en 
positiv udvikling.  Vi er meget tilfredse med løsningen både for WindowMaster, medarbejderne og os. Det 
glæder os nu at overdrage ejerskabet til en erfaren forretningsmand, der vil sætte sig selv i direktørstolen 
og fortsætte virksomhedens positive udvikling”. 
 
WindowMaster udvikler og fremstiller produkter og systemer, der giver bygninger naturlig ventilation og 
bæredygtige indeklimaløsninger. Virksomheden er grundlagt i 1990 og har 120 medarbejdere i Danmark, 
Tyskland, England og Schweiz samt et net af partnere over hele verden. VELUX er en af virksomhedens 
mange kunder. 
 
Erik Boyter (47), der har købt alle aktierne i WindowMaster som en “Management Buy-In” handel, har 
senest været partner i kapitalfondsselskabet, Odin Equity Partners, og medejer af Pressalit, hvor han de 
sidste ti år var ansat som Group Board Director.  
 
“Det er en enestående mulighed at være med til at tegne virksomhedens fremtidige udvikling”, siger Erik 
Boyter, der fra i dag er CEO i virksomheden. “WindowMaster har et betydeligt vækstpotentiale som følge af 
virksomhedens unikke kvalitetsløsninger og dygtige medarbejdere. Nu glæder jeg mig til at komme i 
arbejdstøjet og få lagt den fremtidige strategi og planer for virksomheden sammen med mit ledelsesteam.” 
 
Den nuværende ledelse i WindowMaster forbliver i virksomheden og selskabets hidtidige CEO, Steen 
Hagelskjær, fortsætter som COO. 
 
I bestyrelsen bliver Michael Gaarmann, partner hos Rønne & Lundgren, ny formand. Han får følgeskab af 
Leif Jensen, der tidligere har været formand for WindowMaster i perioden 2002-2009 og var 
administrerende direktør for VKR Holding frem til 2011, samt af Peter Højland, der er formand for Rambøll, 
Siemens og Bikubenfonden.   
 
Yderligere information om WindowMaster kan findes på www.windowmaster.com 
Yderligere information  om VKR Holding på www.vkr-holding.com 
 

http://www.windowmaster.com/
http://www.vkr-holding.com/


    
 
 
Kontaktpersoner:   
Erik Boyter, administrerende direktør, WindowMaster A/S på +45 40 35 02 67 
Adm. direktør Jan Lundsgaard Jensen, CEO, VKR Holding A/S eller  
Astrid Bohn Bosworth, Executive Secretariat, VKR Holding A/S +45 39 57 05 43 
 
Om VKR Holding 
VKR Holding er et holding- og investeringsselskab, der har til formål at skabe værdi gennem finansielle investeringer 
og ejerskab af virksomheder. VKR Holdings virksomheder beskæftiger tilsammen ca. 14.000 medarbejdere i mere end 
40 lande. VKR Holding ejer virksomheder, der bringer dagslys, frisk luft og et bedre miljø ind i menneskers hverdag. 
VKR Holding er fonds- og familieejet og har VILLUM FONDEN som største aktionær. 
 

 

 


