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Online Textile Solutions overtager brandet CCDK Copenhagen. 
Virksomheden Online Textile Solutions (OTS), som er et datterselskab af Thygesen Textile Group A/S, har 
pr. 1. september overtaget alle aktiviteterne i forbindelse med brandet CCDK Copenhagen.  

Gennem de seneste 6 år har brandet CCDK Copenhagen, der er loungewear og nattøj til kvinder, været en 
del af virksomheden EASE.DK, som også er et datterselskab af Thygesen Textile Group A/S. Et 
længerevarende og frugtbart samarbejde mellem de to datterselskaber har resulteret i, at Online Textile 
Solutions pr. 1. september 2022 har overtaget CCDK Copenhagen, idet det fremadrettet er et bedre match i 
forhold til salg og branding. 

”Vi har det seneste års tid haft et rigtigt godt samarbejde med CCDK-teamet, og vi er derfor utroligt stolte 
over og glade for at få muligheden for at overtage brandet CCDK Copenhagen. CCDK Copenhagen er et 
gennemført brand med et klart defineret DNA, superflotte kollektioner og en stærk kundebase”, udtaler 
Niklas Borup Linnebjerg, CEO og Partner i Online Textile Solutions. 

OTS arbejder videre med CCDK Copenhagen ud fra det stærke fundament, der allerede er skabt og vil 
samtidig fortsætte med det design- og indkøbsteam, der har været med til at skabe og definere CCDK 
Copenhagen.  

Niklas Borup Linnebjerg fortsætter: 
”Udvidelsen af medarbejderstaben kommer til at styrke os og giver os mulighed for yderligere ekspansion. 
Det vigtigste for os har været at fastholde den stærke medarbejderstab, der har været med til at forme 
CCDK Copenhagen, og opkøbet kommer i høj grad også til at styrke OTS generelt, hvor vi vil stå stærkere på 
både indkøbs-, design- og konstruktionssiden”.  

Online Textile Solutions ser med overtagelsen af CCDK Copenhagen gode muligheder for øget vækst. CCDK 
Copenhagen kommer til at passe godt ind i deres portefølje af brands, hvor der især er store synergier til 
deres helt nye brands URBAN QUEST og NORVIG. 

Da medarbejderstaben omkring CCDK Copenhagen forbliver den samme, vil samarbejdspartnerne ikke 
mærke en daglig ændring. 

”Vi glæder os meget til - i samarbejde med vores partnere og kunder på CCDK Copenhagen - at sikre fortsat 
vækst og et længerevarende samarbejde”, slutter Niklas Borup Linnebjerg. 

 

Fakta: 
Online Textile Solution er en del af Thygesen Textile Group, som består af en række danske 
handelsvirksomheder inden for tekstil, der tilsammen beskæftiger +50 medarbejdere, samt en 
produktionsvirksomhed i Vietnam med både strikkeri og systue, der tæller en stab på +500 medarbejdere. 
Herudover har koncernen ejerandele i selskabet Müller Textil GmbH i Tyskland, hvis hovedprodukt anvendes 
inden for automobilindustrien. 
 
Yderligere oplysninger om Online Textile Solutions kan fås ved henvendelse til Niklas Borup Linnebjerg, Tel. 
5189 1932, e-mail nbl@onlinetextilesolutions.dk 


