
 

 

 

Thygesen Textile Group sætter rekord for andet år i træk 

I et år hvor Thygesen Textile Group kunne fejre 90-års jubilæum, kunne de også fejre endnu et rekord- 
regnskab. Koncernen har lige fremlagt et samlet resultat for 2021 på 81,8 mio. kr. samt 50% fremgang på 
resultatet efter skat og minoritetsinteresser, der endte på 66,4 mio. kr.  

Omsætningsstigningen fra 225 mio. kr. til 303 mio. kr. kan henføres til især det vietnamesiske datterselskab 
Thygesen Textile Vietnam samt Innflow i Vejen og SUSTINANDFRIENDS i Ikast. 

Ledelsen glæder sig over, at virksomhedens produktionsselskab i Vietnam har fortsat den positive udvikling 
og igen har præsteret en imponerende vækst. 2021 blev også året hvor, hvor yderligere tre nye danske 
selskaber blev en del af Thygesen koncernen, der dermed tæller 9 datterselskaber.  

”Det, at vi spreder vores aktiviteter og hele tiden forsøger at udvikle virksomheden, gør os mindre sårbare, 
og det stiller os stærkt, når vi bliver presset af udefrakommende faktorer”, udtaler CEO & Partner Jens 
Thygesen og fortsætter: 

”Sydøstasien er et kæmpe marked, og vi ser derfor store ekspansionsmuligheder hos vores vietnamesiske 
datterselskab. Rent strategisk ligger Thygesen Textile Vietnam rigtigt godt geografisk placeret, og det er 
derfor naturligt for os at kigge på vækstmuligheder i dette område. Et godt resultat forpligter, og denne 
udfordring er vi klar til at gribe”.  

Hos Thygesen Textile Group har man en mission om hele tiden at nytænke – både i forhold til små og store 
projekter. Sådan har det været siden virksomheden så dagens lys i 1931.  

Med flere nye aktiviteter sat i søen, herunder også online-aktiviteter både via egne webshops og online 
market places, har det været naturligt for virksomheden med øget fokus på digitalisering, som man 
forventer sig meget af og anser for en nødvendig investering i den fremadrettede forretningsudvikling. 

”Vi er så stolte og taknemmelige over alle vores medarbejdere, som igen har været forandringsparate og 
dygtige i en til tider presset hverdag. De har alle formået at tænke nyt, optimeret på situationen og tillært 
sig nye færdigheder. Vi er dermed ikke kun styrket på økonomien – men vi er også blevet styrket på 
personalefronten”, udtaler CEO & Partner Morten Thygesen.  

Virksomhedens innovative tankegang krydret med et tydeligt værdisæt er fundamentet for en dynamisk og 
sund virksomhed. Og hos Thygesen Textile Group er en sund virksomhed ikke kun baseret på økonomi. Det 
handler også om trivsel og personlig sundhed, hvilket blandt andet afspejles i virksomhedens nyeste skud 
på stammen HUSET I_RO, der åbner til august ved siden af Thygesen Textile Groups domicil i Ikast.  

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Morten Thygesen, Tel. 4019 5983 eller 
Jens Thygesen, Tel. 2280 8861.  
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