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Vækst i omsætning og investeringer i VKR Holding
VKR Holding fik rekordomsætning i 2017, mens resultatet, som forventet, faldt efter et
år med store investeringer.
VKR Holding fortsætter den stabile udvikling efter rekordresultatet i 2016. Omsætningen
vokser med 2,9% til 18,6 mia. DKK, mens årets resultat, som forventet, falder 3% til 2,5
mia. DKK som følge af øgede kapacitets- og markedsføringsomkostninger. Derudover er der
foretaget store investeringer i at sikre fremtidig vækst for VELUX og DOVISTA Grupperne.
”Vi oplever en stabil vækst i vores aktiviteter, men har i 2017 foretaget ekstraordinært store
investeringer over driften til at forbedre vores fremtidige kapacitet og markedspositioner.
Derfor falder resultat en smule, som vi også allerede forudsagde i vores forventninger til
2017. Vi betragter resultatet for året som tilfredsstillende”, udtaler Mads Kann-Rasmussen,
administrerende direktør for VKR Holding. Han fortsætter:
”Vi har arbejdet videre med vores aktive investeringsstrategi om at tilkøbe et nyt
forretningsområde. Som vi varslede sidste år, så vil vi vente på den rette mulighed, før vi
foretager en væsentlig investering. Det samme gælder for forretningsområderne, hvor vi ser
gode muligheder for både organisk og akkvisitiv vækst”.
VKR Holdings aktiviteter inden for ventilation er ophørt ved frasalget af Monodraught Ltd.
efter 10 års ejerskab. Dermed er der ikke planer om yderligere frasalg.
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VELUX Gruppen og DOVISTA Gruppen, som står for vores aktiviteter inden for
henholdsvis ovenlys- og facadevinduer, havde begge omsætningsvækst i 2017, mens ArconSunmark ikke kunne leve op til rekordåret 2016. Selskabet er en projektorienteret
virksomhed, hvorfor der kan forekomme store udsving i resultatet fra regnskabsår til
regnskabsår.
VKR Gruppen har i løbet af året foretaget væsentlige investeringer. VELUX Gruppen har
flyttet sit lager- og logistikcenter for Centraleuropa til Sonneborn i Tyskland, hvor der også
er sket en udvidelse af produktionskapaciteten. DOVISTA Gruppen bygger en ny fabrik i
Litauen, der bliver en af de største udenlandske investeringer i landet.
Samlet giver det et resultat i VKR Holding i overensstemmelse med forventningerne.
”Overordnet er forventningen for det kommende år, at der samlet for VKR Gruppen vil være
fremgang i aktivitetsniveauet. Vi vil fortsat stræbe efter at styrke vores markedspositioner, og
vi vil fastholde det forhøjede omkostningsniveau drevet af VELUX A/S og DOVISTA A/S. Vi
forventer, at resultatet for 2018 bliver på niveau med 2017”, slutter Mads Kann-Rasmussen.

Om VKR Holding
VKR Holding er et holding- og investeringsselskab, der har til formål at skabe værdi gennem finansielle investeringer og
ejerskab af virksomheder. VKR Holdings virksomheder beskæftiger tilsammen ca. 14.900 medarbejdere på tværs af 41
lande. VKR Holding er fonds- og familieejet og har VILLUM FONDEN som største aktionær.

2

For yderligere information se http://www.vkr-holding.com
Kontaktpersoner:
Jens Bekke, VELUX A/S, Media Relations + 45 21 55 07 89
Astrid Bohn Bosworth, Executive Secretariat, VKR Holding A/S + 45 39 57 05 43
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