Rekord-regnskab hos Thygesen Textile Group
Thygesen Textile Group A/S i Ikast kommer ud af 2020 med stor vækst i både omsætning og resultat, bl.a.
på grund af et gennembrud i Vietnam. Koncernresultatet udgjorde 55,7 mio. kr. og det ordinære resultat
efter skat og minoritetsinteresser 44,2 mio.kr., hvilket er tæt på en fordobling i forhold til sidste år.

Alle enheder i koncernen har i større eller mindre grad været påvirket af coronakrisen i 2020, dog har man
formået at styre igennem krisen ved enten at gribe nye muligheder eller tilpasse sig. Bestræbelser inden for
online-handel, både etablering af egne webshops og brug af eksterne portaler, er blevet fremskyndet/
intensiveret og vil have fortsat stor fokus i 2021.
Bestyrelsesformand Niels Laurits Thygesen udtaler:
”Vi har afsluttet et meget tilfredsstillende 2020 på trods af corona. Med en kombination af en tilpasning til
forandringerne samt fokus på nye muligheder har alle selskaber klaret sig igennem bedre end forventet ved
pandemiens start. Vi glæder os endvidere over, at alle dele af koncernen er kommet godt fra start i 2021, og
forventer et resultat for året på niveau med 2020.”
Selskabets produktionsfacilitet i Vietnam, Thygesen Textile Vietnam, har leveret et rekordhøjt omsætningsniveau og et meget tilfredsstillende indtjeningsniveau. Det er bl.a. lykkedes at vækste inden for forretningsområdet activewear på grund af vækst hos selskabets største kunde, men også qua samarbejde med andre
store internationale kunder i USA og Australien.
Der er planer om en udvidelse af fabrikken i Vietnam i indeværende regnskabsår, der vil mere end fordoble
kapaciteten.
Også andre dele af koncernen har mærket en øget efterspørgsel efter activewear, hvilket er i tråd med en
generel trend, der er opstået som en positiv konsekvens af corona. Den afdeling, der i knap 3 år har haft
wholesale-distributionen af Girlfriend Collective yoga-tøj i Europa, har således oplevet en betydelig
aktivitetsforøgelse. Afdelingen, der tidligere har ligget i selskabet Ease.dk, er pr. d. 1. januar blevet udskilt
i et selvstændigt selskab, Sustinandfriends A/S. Direktør i selskabet er Sanne Enevoldsen, der med
erhvervelse af en minoritets-aktiepost samtidig er blevet medejer.
De selskaber i koncernen, der har størstedelen af deres afsætning til dagligvarehandelen, har ikke i så
høj grad mærket en effekt af de gentagne lockdowns i Danmark og Europa; dette gælder bl.a Innflow i Vejen,
der er private label leverandør af strømper, sokker, undertøj og accessories. Innflow kommer ud af 2020 med
et meget tilfredsstillende resultat set i lyset af et år med corona.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Niels Laurits Thygesen, tel. 40 81 00 81.
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