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VKR Holding med hidtil bedste resultat i 2019 

 

Opkøb, organisk vækst og et særdeles højt investeringsafkast driver fremgangen 

 

VKR Holding fortsætter fremgangen i aktivitetsniveauet med en omsætningsvækst på 10,1% i 2019. 

Væksten er i høj grad drevet af helårseffekten af VELUX Gruppens tre strategiske opkøb i 2018, 

som i dag er integreret i divisionen VELUX Commercial. Dertil kommer konsolideringen af 

KRONE VINDUER A/S under DOVISTA Gruppen. Disse bidrager samlet set med 5,9 

procentpoint af væksten, mens den organiske vækst udgør de resterende godt 4,1 procentpoint.  

 

Der er også markant fremgang på bundlinjen, som forøges til 3.075 mio. DKK. Forbedringen 

skyldes især et positivt finansmarked, som medfører et særdeles højt urealiseret afkast af VKR 

Holdings finansielle portefølje. En forbedring af driftsresultatet bidrager også positivt. Derved 

overgår 2019-resultatet forventningen til året, og samlet set anses årets resultat som tilfredsstillende. 

 

”I 2019 slår vi rekord på både top- og bundlinje. Vores omsætning forøges markant men ikke helt 

så meget som forventet. Til gengæld er fremgangen i årets resultat betydeligt højere end forventet. 

Det betragter vi som tilfredsstillende, også selvom udviklingen primært er drevet af et særdeles højt 

urealiseret afkast af den finansielle portefølje,” siger Mads Kann-Rasmussen, administrerende 

direktør for VKR Holding. Han uddyber:  

 

”2019 er desuden præget af integrationen af VELUX Gruppens opkøb fra 2018, og vi ser en god 

fremdrift her. Vi forsætter med at opsøge nye opkøbsmuligheder, men vi er tålmodige og venter på 

den rette virksomhed, inden vi foretager større investeringer.” 

 

Sammen med den økonomiske fremgang lykkes det samtidigt for forretningsområderne at 

nedbringe CO2-udledningen per produceret enhed. I VKR Holdings investeringsafdeling er der nu 

indført en politik for ansvarlige investeringer. 

 

”Vi har også fokus på bæredygtighed i vores investeringer, hvor vi har formuleret en ambition om 

gradvist at omlægge selskabets finansielle portefølje henimod mere bæredygtige investeringer,” 

siger Mads Kann-Rasmussen. 

 

Thomas Thune Andersen, den hidtidige næstformand, blev på VKR Holdings generalforsamling i 

går valgt som ny bestyrelsesformand. Han afløser Søren Bjerre-Nielsen, der efter eget ønske stopper 

efter 24 år i bestyrelsen. Derudover blev der valgt to nye medlemmer til bestyrelsen: Lise Kaae, 

som er CEO i Heartland, og Jørgen Jensen, formand i VELUX A/S og tidligere CEO for Widex, 

som bliver ny næstformand. 

 

”VKR Holding står stærkt, og jeg vil på vegne af aktionærerne gerne benytte lejligheden til at takke 

Søren Bjerre-Nielsen for sin store indsats. Søren har i sit mangeårige virke i VKR Gruppen 

bidraget betydeligt til den gode udvikling i firmagruppen,” siger Mads Kann-Rasmussen. 
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VELUX Gruppens salg og indtjening udviklede sig tilfredsstillende i 2019. Salget var positivt 

påvirket af høj efterspørgsel på flere europæiske og oversøiske markeder – specielt USA. Årets 

resultat blev positivt påvirket af et stærkt fokus på vækst gennem styrkelse af forbrugernes 

kendskab til VELUX produkter. Derudover understøttedes fremgangen af den fortsatte udvikling af 

innovative produktløsninger til forbedring af hjemmets indeklima. VELUX Gruppens position på 

det kommercielle marked for skylightløsninger blev styrket som følge af akkvisitionerne 

gennemført i 2018.  

 

DOVISTA Gruppen formåede at fastholde eller udbygge markedsandele på alle væsentlige 

markeder. Men på grund af udfordrende rammevilkår med tilbagegang i aktiviteten særligt i Sverige 

og Storbritannien, indfriede forretningsområdet ikke helt forventningerne til året.  

 

2019 blev endnu et svært år for Arcon-Sunmark. 

 
VKR Holding forventer et uændret eller lavere aktivitetsniveau og et ringere resultat i 2020. 

 

”Vores forventninger til 2020 er beherskede på grund af den store usikkerhed omkring 

konsekvenserne af udbruddet af coronavirus. Usikkerheden har allerede haft negativ effekt på de 

finansielle markeder i starten af 2020, og forretningsområderne vil uden tvivl også blive påvirket. 

Derfor forventer vi på nuværende tidspunkt en omsætning på niveau eller lavere end året før, mens 

årets resultat forventes at blive en del lavere end i 2019. Faldet i årets resultat skal ses i lyset af det 

særdeles høje invsteringsafkast, vi havde i 2019,” slutter Mads Kann-Rasmussen.  
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Om VKR Holding 

VKR Holding er et holding- og investeringsselskab, der har til formål at skabe værdi gennem ejerskab af virksomheder og finansielle 

investeringer. VKR Holdings virksomheder beskæftiger tilsammen omtrent 16.000 medarbejdere på tværs af 41 lande. VKR Holding 

er fonds- og familieejet og har VILLUM FONDEN som største aktionær. 

 

 
 

 

For yderligere information se http://www.vkr-holding.com 

Kontaktpersoner: 

Jens Bekke, VELUX A/S, Media Relations + 45 21 55 07 89 

Stine Thomsen, VKR Holding A/S, HR og kommunikation + 45 39 57 09 41 

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

