
 

 

 

 

 

Strategiske tiltag har givet den ønskede effekt 
18-03-2016 
Tilfredshed med 2015 resultatet isoleret set, men det er det lange sigt som 
er i fokus.  
”Vores opgave er at varetage aktionærernes interesser på langt sigt, hvilket vi kan tillade 
os med den eksisterende ejer-struktur. Det er dejligt at konstatere det stærkere funda-
ment for fremtidig vækst, som vi har tilstræbt og tidligere meldt ud om, bekræfter sig 

selv med resultater i alle forretningsområder på et niveau, som vi betragter som meget 
tilfredsstillende i forhold til markedsomstændighederne”, udtaler administrerende direk-
tør for VKR Holding, Jan Lundsgaard Jensen. 

 

Efter et tilfredsstillende 2014 for alle forretningsenheder har 2015 så givet en forbedring 

i form af helårseffekter af foretagne tiltag, samt yderligere optimeringsforhold. Der gøres 
dog ligeledes opmærksom på, at udover en begrænset markedsmæssig medvind i 2015 
har både valutakurser og priser på råvarer påvirket positivt. 

VKR Gruppens omsætning i 2015 blev på 17,7 mia. DKK, hvilket er en vækst på godt 8% 
i forhold til året forinden. Resultatet af den primære drift udgjorde 2,9 mia. DKK sam-
menlignet med 2,0 mia. DKK i 2014. Hen mod slutningen af 2015 oplevede man i nogle 

markeder en vis afmatning i aktivitetsniveauet, hvilket kan give lidt usikkerhed om 2016. 
Direktionens opsummering af resultatforventningen i årsrapporten er et 2016 resultat på 
niveau med 2015 vurderet ud fra de nuværende markedsudsigter. Der tages forbehold 

for geopolitiske forhold og udviklingen på de finansielle markeder, hvilket anses for de 
væsentligste usikkerhedsfaktorer, som kan påvirke 2016 resultatet. 
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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. 13.500 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. 
 

 
 
For yderligere information se http://www.vkr-holding.com 
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Jens Bekke, VELUX A/S, Media Relations +45 45 16 48 78 
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