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VKR Holding styrket gennem strategiske opkøb
Omsætningen voksede fortsat i 2018, men resultatet er negativt påvirket af
investeringsafkastet
VKR Holding fortsætter den stabile udvikling med en vækst i omsætningen på 5,1% i 2018. Der er i
årets løb foretaget tre strategiske opkøb i VELUX Gruppen for at udbygge positionen på det
kommercielle marked inden for ovenlys, som dækker ovenlys til eksempelvis kontorbygninger,
butikscentre, lufthavne og offentlige bygninger. Opkøbene bidrager til væksten med 2,1%-point,
mens den organiske vækst er 3,0%-point. Samlet ses udviklingen som tilfredsstillende med vækst i
omsætningen og et driftsresultat tæt på det forventede.
Som planlagt var der fortsat et forhøjet omkostningsniveau og et forholdsvis højt investeringsniveau
inden for områderne ovenlys- og facadevinduer. Udviklingen på de finansielle markeder påvirker
negativt, så årets resultat bliver 1.785 mio. DKK, hvilket er et fald på 29,5% i forhold til året før.
”Samlet set oplever vi en stabil udvikling i forretningsområderne. Vores resultat i 2018 er påvirket
af urealiserede tab på de finansielle investeringer, hvor en stor del dog er genvundet i de første
måneder af 2019. Vi betragter resultatet for året som tilfredsstillende, når vi ser bort fra det
negative afkast på de finansielle investeringer”, udtaler Mads Kann-Rasmussen, administrerende
direktør for VKR Holding. Han fortsætter:
”Vi følger fortsat vores aktive investeringsstrategi med fokus på dels opkøb via forretningsområderne, dels via ønsket om at tilkøbe et nyt forretningsområde. Derfor ser vi med tilfredshed på,
at der i VELUX Gruppen i 2018 blev foretaget strategiske opkøb i henholdsvis Tyskland, USA og
Danmark. Vi optræder fortsat som en tålmodig investor og har tid til at vente på den rette
mulighed, før vi foretager væsentlig investeringer.”
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Forretningen inden for ovenlysvinduer udvikler sig som forventet, og VELUX Gruppens resultat er
på niveau med det forventede. Det har været et udfordrende år inden for facadevinduer, især som
følge af udviklingen på markederne i Sverige og Storbritannien. DOVISTA Gruppen har dog i løbet
af 2018 styrket sin platform til fremtidig vækst blandt andet ved implementering af nyt ERP system
i VELFAC og ved åbning af ny fabrik i Litauen.
2018 blev et skuffende år for Arcon-Sunmark, som endte med et negativt resultat. Der var dog
fremgang i omsætningen.

VKR Holding forventer fortsat aktivitetsfremgang i 2019.
”Overordnet er forventningen for det kommende år, at der samlet for VKR Gruppen vil være
fremgang i aktivitetsniveauet. Den forventede fremgang vil delvist være drevet af helårseffekten af
de strategiske opkøb inden for den kommercielle ovenlysdivision og delvist af
forretningsområdernes forventning om organisk vækst. Indtjeningsmæssigt forventes et resultat på
niveau med 2018”, slutter Mads Kann-Rasmussen.

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. 16.000 medarbejdere på tværs af 41 lande. VKR Holding er
fonds- og familieejet og har VILLUM FONDEN som største aktionær.
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For yderligere information se http://www.vkr-holding.com
Kontaktpersoner:
Jens Bekke, VELUX A/S, Media Relations + 45 21 55 07 89
Astrid Bohn Bosworth, Executive Secretariat, VKR Holding A/S + 45 39 57 05 43
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