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VKR Holding kommer styrket gennem 2020 
 
Et usædvanligt år med rekord på både top- og bundlinje i 2020 på trods af Covid-19. Der vil 
fortsat være fokus på opkøbsmuligheder enten som et nyt forretningsområde eller til styrkelse 
af de eksisterende. Der udbetales som planlagt et højere udbytte til øgede donationer til 
markering af VILLUM FONDENs jubilæum. 
 
2020 endte med rekord på både top- og bundlinje på trods af Covid-19 nedlukning af samfundet i de 
fleste lande og en negativ udvikling i omsætningen på 0,7 pct. i første halvår. Der var i andet halvår 
et markant forøget aktivitetsniveau med en vækst i omsætningen på 10,2 pct. 
 
Det resulterede i et årsresultat på 3,7 mia. DKK og en omsætning på 22,6 mia. DKK, hvilket er en 
fremgang på 4,9 pct. 
 
”Vi har i 2020 fortsat den positive udvikling med vækst på både top- og bundlinje. Det har været et 
år præget af usikkerhed i første halvår, som i løbet af sommeren og resten af året blev afløst af en 
høj efterspørgsel efter vores produkter. Vores forretningsområder har været hurtige til at tilpasse 
sig de ændrede vilkår i løbet af året, så samlet set nåede vi under de specielle vilkår et særdeles 
tilfredsstillende resultat,” siger Mads Kann-Rasmussen, administrerende direktør for VKR Holding. 
 
VKR Holding solgte i begyndelsen af året de sidste aktiviteter inden for solvarmeløsninger. 
Herefter består firmagruppen primært af VELUX Gruppen og DOVISTA Gruppen.  
 
I januar 2021 købte DOVISTA Gruppen vinduesdivisionen i den schweiziske virksomhed Arbonia 
med 2.500 medabejdere og de fire brands Dobroplast, EgoKiefer, Slovaktual og Wertbau. Med 
købet får DOVISTA Gruppen en styrket position i Centraleuropa. Endvidere har VELUX 
søsterselskabet Altaterra i januar købt den hollandske virksomhed Dakoplast, som er en online 
salgsportal. 
 
”Det er fortsat vores strategi at forfølge potentielle opkøbsmuligheder. Det kan være enten for at 
styrke vores eksisterende forretningsområder, eller for at opbygge et nyt selvstændigt 
forretningsområde i firmagruppen”, siger Mads Kann-Rasmussen. 
 
Bæredygtighed og klimaområdet har været i fokus i 2020. VELUX Gruppen har lanceret en ny og 
meget ambitiøs strategi på bæredygtighed om frem mod 2030 at blive CO2 neutral og halvere 
VELUX Gruppens fremtidige CO2-udledninger på tværs af hele koncernens værdikæde. Oveni har 
VELUX Gruppen med en unik ’klima-ed’ forpligtet sig til at blive ”CO2 neutral for livstid” på 
firmagruppens 100-års fødselsdag i 2041. 
 
”Vi har stor fokus på bæredygtighed i både vores forretningsmæssige aktiviteter og i vores 
investeringer. VELUX Gruppens nye bæredygtighedsstrategi med en lang række ambitiøse 
målsætninger er udtryk for denne prioritet. På investeringsområdet har vi formuleret en ambition 
om gradvist at omlægge selskabets finansielle portefølje henimod mere bæredygtige investeringer,” 
siger Mads Kann-Rasmussen. 
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VELUX Gruppens salg og indtjening udviklede sig i lyset af Covid-19 situationen væsentlig bedre 
end forventet. Specielt salget af ovenlysvinduer og tilbehørsprodukter til beboelsessegmentet 
oplevede i andet halvår et meget højt aktivitetsniveau, mens flere projekter til erhvervsbygninger 
blev aflyst eller udskudt. Samlet set blev årets resultat betydeligt bedre end forventet, hvilket anses 
som meget tilfredsstillende. VELUX Gruppen implementerede i 2020 en ny organisationsstruktur, 
hvor markedsorganisationen inden for beboelsessegmentet i Europa fremover vil være organiseret i 
fire regioner.  
 
DOVISTA Gruppen kunne ikke helt indfri forventningerne til omsætningsvækst som følge af 
Covid-19 situationen og usikkerheden på det britiske marked omkring Brexit, men leverede 
alligevel et resultat på niveau med det forventede, hvilket anses som tilfredsstillende. DOVISTA 
Gruppen har igennem 2020 arbejdet på at opbygge en mere strømlinet organisationsstruktur, som i 
højere grad binder de enkelte processer i organisationen sammen. 
 

 
 
VKR Holding fik i 2020 et afkast på 0,7 mia. DKK af den finansielle portefølje, hvilket var bedre 
end ventet, men lavere end det rekordhøje afkast i 2019. Afkastet i 2020 var primært drevet af 
urealiserede kursgevinster på børsnoterede aktier og illikvide investeringer. 
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VKR Holdings forventninger til 2021 afspejler den specielle udvikling i 2020 som følge af corona-
situationen. 
 
”Vi forventer i 2021 et fortsat stigende aktivitetsniveau blandt andet som følge af DOVISTA 
Gruppens køb af Arbonias vinduesdivision. Resultatet ventes at blive på niveau med året før. 2020 
var et ekstraordinært år, og det lave omkostningsniveau under pandemien hverken forventes eller 
planlægges for 2021. Endelig er der et efterslæb i investeringer og arbejdskapital efter det 
usædvanlige 2020, der betyder, at cash flowet forventes reduceret i 2021”, siger Mads Kann-
Rasmussen. 
 
Det har gennem en årrække været planlagt og afstemt med aktionærrepræsentanter, at der i 2021 
udbetales et højere udbytte på samlet 2 mia. DKK i anledning af VILLUM FONDENs 50 års 
jubilæum. Dette blev vedtaget på selskabets generalforsamling i går (25. marts).  
 
”Vi glæder os over, at vi trods Covid-19 kan præstere et godt resultat og derved udbetale et øget 
udbytte, der vil blive brugt til en række spændende uddelinger i anledning af jubilæet”, slutter Mads 
Kann-Rasmussen. 
 
 
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 15.400 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 
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