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VKR Holding etablerer KOMPAS, en uafhængig venturekapitalfond med 
fokus på bæredygtighed inden for byggesektoren 
 
VKR Holding etablerer KOMPAS, en uafhængig venturekapitalfond med fokus på 
bæredygtighed og teknologisk innovation inden for fast ejendom, byggeri og produktion. 
KOMPAS vil investere 1 mia. DKK i nystartede teknologivirksomheder, som udvikler 
banebrydende løsninger, der kan ændre byggebranchen radikalt og skabe en mere 
bæredygtig fremtid. Samtidig er målet for fonden at opnå et stærkt økonomisk afkast. Den 
nye fond vil blive administreret af partnerne Sebastian Peck og Talia Rafaeli. 
 
Hvis vi skal håndtere de kritiske følger af de klimaforandringer, vi oplever i dag, stiller det helt nye 
krav til den måde, vi designer og bygger fremtidens boliger, boligområder og byer på. Byggesektoren 
står globalt set for ca. 40% af verdens samlede CO2-udledning, mens omkring 30% af affaldet i 
Europa stammer fra byggeri og nedrivning. Hvis byggesektoren skal kunne leve op til fremtidens 
klima- og miljøforpligtelser, er den nødt til at ændre sig helt fundamentalt, hvilket vil være en reel 
udfordring for mange veletablerede virksomheder. 
 
”For 80 år siden ændrede min farfar, Villum Kann Rasmussen, markant vores måde at bruge taget 
på og satte et stort aftryk på den europæiske byggetradition. Som opfinder af ovenlysvinduet og 
stifter af firmagruppen forvandlede han uudnyttede tagetager til beboelige og behagelige rum ved at 
bringe dagslys og frisk luft ind gennem taget. Verden har ændret sig meget siden da. Vi bruger 
ressourcer hurtigere, end vi kan genskabe dem. Vores aftryk på kloden er så tydeligt, at vi er nødt 
til at handle nu og starte en ny innovationsbølge. Her er det oplagt at orientere sig mod 
iværksættermiljøet for at skabe den innovation, der er nødvendig for at håndtere klodens klima- og 
miljøudfordringer. Samtidig kan etablerede virksomheder som vores støtte iværksættere både 
økonomisk og ved at stille erfaring og rådgivning til rådighed,” uddyber Mads Kann-Rasmussen. 
 

En selvstændig fond med langsigtet vision 
VKR Holding, ejeren af VELUX Gruppen og DOVISTA Gruppen, er hovedinvestoren bag KOMPAS, 
der opererer selvstændigt og ud fra en langsigtet vision. Målet for fonden er at opbygge en 
investeringsportefølje bestående af direkte investeringer i Europa, Israel og USA, der skal 
understøtte udviklingen af innovative løsninger på følgende tre områder:  
 

• Intelligente, bæredygtige og sunde hjem – avancerede materialer, teknologi til det intelligente 
hjem, cybersikkerhed og grøn teknologi 

• Nytænkning af forretningsmodeller inden for fast ejendom og byggeri – løsninger til 
optimering af bygningers livscyklus, arkitektur og bygningsdesign, konstruktionsmetoder og 
bedre kundeoplevelser 

• Digitalisering af forsyningskæden – industriel automatisering, digital administration af 
forsyningskæder, virksomhedssoftware og den cirkulære økonomi 

 
Fonden er organiseret som et partnerskab med hovedkontor i København og vil blive administreret 
af partner Sebastian Peck. KOMPAS' anden partner, Talia Rafaeli, skal administrere fondens kontor 
i Tel Aviv. Begge partnere tilfører både omfattende investeringserfaring og en passion for branchen 
og teknologisk innovation.  
 
"Venturekapital spiller en afgørende rolle i at finansiere udviklingen af nye løsninger, der skal 
inddæmme klimapåvirkningen fra moderne industri og understøtte mere bæredygtige 
forretningsmodeller. Talia og jeg glæder os til at støtte ambitiøse iværksættere i Europa, Israel og 
USA. Innovation er i VKR’s DNA. Vi er meget inspirerede af, hvordan stifteren af VKR, Villum Kann 
Rasmussen, skabte sig et navn som opfinder og iværksætter og samtidig engagerede sig i 
bæredygtighed ved bl.a. i 1965 at udstikke rammerne for en mønstervirksomhed. Som 
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medinvestorer i fonden er vi helt på linje med stifterne og vores hovedinvestor om at balancere formål 
og økonomisk afkast," siger Sebastian Peck, administrerende partner i KOMPAS. 
 
KOMPAS kan trække på et bredt industrinetværk og vil – hvor det er relevant – udnytte den dybe 
tekniske ekspertise og det omfattende markedskendskab fra VKR's forretningsområder i form af 
VELUX Gruppen og DOVISTA Gruppen.  
 
Kontaktpersoner: 
Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Sebastian Peck eller besøge www.kompas.vc 
 
Sebastian Peck: sebastian@kompas.vc 
Eller kontakt pressechef Stine Green Paulsen, stine.paulsen@velux.com, +45 61 12 03 32 
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