VKR Holding gennemfører salg af drexel und weiss
VKR Holding har frasolgt det østrigske selskab drexel und weiss energieefficiente
haustechniksysteme GmbH (drexel und weiss), som er specialist inden for lavenergiog passivhuse med decentrale varmegenvindingsløsninger med primært fokus på
tysktalende markeder.
Den nye ejer er schweiziske Gebrüder Gasser Holding AG som overtager aktiemajoriteten, mens den nuværende ledelse vil fortsætte som mindretalsaktionær. Gasser
Passivhaustechnik, som er en del af Gebrüder Gasser Holding AG, har siden 2005 været forhandler af drexel und weiss produkter og løsninger.
Drexel und weiss omsatte i 2012 for cirka EUR 10 mio. og beskæftigede knap 60
medarbejdere, hvoraf hovedparten var beskæftiget på hovedkontoret i Wolfurt, Østrig.
”Vi mener, at Gebrüder Gasser Holding AG, som i forvejen har et godt samarbejde
med drexel und weiss, og som er lokalt forankret i området, vil være en god fremtidig
ejer af drexel und weiss, hvor man vil have gode muligheder for at bygge videre på
selskabets stærke sider” udtaler administrerende direktør i VKR Holding A/S, Jan
Lundsgaard Jensen. ”Transaktionen skal for os som sælger ses i forlængelse af aftalen
fra december 2012 om frasalg af aktier i EXHAUSTO og det i den sammenhæng indgåede partnerskab med Axcel om den videre udvikling af EXHAUSTO. Derved faldt
drexel und weiss uden for vores strategiske fokus” afslutter han.
Yderligere information om drexel und weiss på www.drexel-weiss.at
Yderligere information om Gebrüder Gasser Holding AG på www.gasser.ch

OM VKR HOLDING
VKR Holding er et holding- og investeringsselskab, der ejer virksomheder inden for fire forretningsområder. VKR Holdings formål er som finansiel investor at skabe værdi gennem investeringer og ejerskab af
virksomheder, der bringer dagslys, frisk luft og et bedre miljø ind i menneskers hverdag. VKR Holding
ejer virksomheder inden for Ovenlysvinduer, Facadevinduer, Termisk solenergi samt Ventilation & Indeklima, som tilsammen beskæftiger ca. 15.000 medarbejdere i mere end 40 lande. VKR Holding er fondsog familieejet og har VILLUM FONDEN som største aktionær.
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