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Forhandlinger om Arcon-Sunmark afsluttet
Som led i en konsolidering på markedet for storskala-solvarme har VKR Holding solgt dele af
Skørping-virksomheden til verdens største solvarmeaktører
Arcon-Sunmark, der er kendt for at levere solvarmeløsninger i storskala, kommer på nye hænder.
Den hidtidige ejer VKR Holding offentliggjorde fornylig beslutningen om en delvis afvikling af
ejerskabet. Nu er forhandlingerne om solvarmevirksomhedens fremtid afsluttet. Dele af
virksomheden er således blevet solgt til østrigske GREENoneTEC, der viderefører vigtig innovativ
teknologi og knowhow. Samtidig er der indgået en aftale om, at den kinesiske del af virksomheden
vil blive ført videre af den nuværende joint-venture partner Solareast.
VKR Holding har vurderet, at der er behov for en konsolidering af den markedsmæssigt vanskelige
branche, således at de afledte energipriser kontinuerligt kan blive lavere og teknologien dermed
stadigt mere konkurrencedygtig og udbredt.
”Vi har en fortsat tro på at solvarme i storskala kan blive en af fremtidens bærende
energikilder og vi er vi stolte over at have bidraget til at bringe teknologien, der har
betydelig samfundsmæssig værdi, frem til det nuværende stadie. Efter grundige
overvejelser, har vi derfor konkluderet at Arcon-Sunmark bør være i et ejerskab, der bedst
muligt kan medvirke til at drive konsolideringen af markedet”, siger Torben Sørensen,
koncerndirektør i VKR Holding.
Det er centralt for VKR Holding, at berørte medarbejdere hjælpes bedst muligt, ligesom kunderne
fortsat kan have fuld tillid til, at alle garanti- og serviceforpligtelser opretholdes. De eksisterende
solvarme-installationer vil således også fremover blive serviceret fra et VKR Holding-ejet
serviceselskab og af de samme kompetente medarbejdere som i dag.
For yderligere information
Kontakt:
•
•

Torben Sørensen, koncerndirektør, VKR Holding, på mobil 21 41 32 18
Casper Janns, kommunikationsrådgiver, på mobil 20 16 74 81

Besøg:
www.arconsumark.com
www.greenonetec.com
www.solareast.com

Om Arcon-Sunmark: Arcon-Sunmark er en international ingeniør-, produktions- og
handelsvirksomhed inden for solvarme og kan levere alt lige fra solfangere til komplette
solvarmeanlæg. Arcon-Sunmark ejes af holding- og investeringsselskabet VKR Holding A/S.
Om GREENoneTEC: Med en årlig produktionskapacitet på mere end 1.6 million m², er østrigske
GREENoneTEC verdens største producent af såkaldte ‘flat-plate’-solfangere. Virksomheden har
hovedkontor i St. Veit i det sydlige Østrig.
Om Solareast: Solareast overtager Arcon-Sunmarks ejerandel i det fælles kinesiske joint-venture.
Solareast, der omsætter for over 3 mia. kr. og er noteret på Shanghai Stock Exchange, er den
førende aktør inden for den kinesiske solindustri. Selskabet er kendt for solvarmeløsninger til varmt
vand, til opvarmning, til køling og klimaanlæg og har haft en stærk vækst de senere år.

