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ÅRSRAPPORT 2020:
2020 – ET ÅR I CORONAENS TEGN
PWT Group startede resultatmæssigt rigtig stærkt, de første måneder i 2020. Selskabet lykkedes med at fastholde
det stramme fokus på den konstante forbedring af produktporteføljen, kunden i fokus, samt opbygningen af en
integreret forretning, fysisk, såvel som digitalt.
Som bekendt, blev situationen dog markant ændret af det globale udbrud af Covid-19 og den efterfølgende lukning af
butikker og markeder midt-marts 2020. De alvorlige negative effekter på PWT Groups drift og økonomiske udvikling,
medførte at selskabet desværre indledte en rekonstruktion af virksomheden i april, 2020. Rekonstruktionsplanen blev
vedtaget start juni. ”Coronaen ramte os benhårdt, og vi er taknemmelige og lykkelige for, at det lykkedes at redde
virksomheden og komme stærkt ud på den anden side.” siger Ole Koch Hansen, administrerende direktør i PWT
Group
Årets resultat på -200 Mio Dkk er utilfredsstillende, det fremkommer primært på grund af forårets rekonstruktion,
herunder en afledt goodwill nedskrivning på -337 Mio Dkk.
I den reorganiserede og tilpassede form, præsterede PWT Group tilfredsstillende henover sommeren og efteråret
2020. Den stærke sammenhæng på tværs af virksomheden er fortsat og videreudviklet, og det stramme fokus på
produktudviklingen og kunden i fokus, sammenholdt med en accelleret digital udvikling har fungeret rigtig godt og
indeholder fortsat en lang række potentialer, der forventes indfriet i de kommende år.
“Tiden efter forårets nedlukning af butikker og markeder overraskede os positivt. Forbrugerne brugte simpelthen flere
penge på tøj end vi havde forventet, henover sommeren og efteråret”, siger Ole Koch Hansen. ”Det vanskeligste i den
nuværende situation er uvisheden. Vi ved ret beset ikke, hvad vi ser ind i. Det er den største bekymring. Overordnet
er vi dog absolut positive. PWT Group står solidt funderet, med god likviditet og stor tro på fremtiden.”, slutter han.
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DKK MIO.

2020

2019

Omsætning

596

873

EBITDA

-21

55

Profit / Loss for the year

-200

-33

Gross margin

27.7

33.1

Equity

87

269

Solvency ratio

24.5

35.0

OM PWT GROUP
PWT Group er en førende skandinavisk herretøjskoncern, der ejer og driver de to herretøjskæder Tøjeksperten og Wagner,
samt den internationale brand-virksomhed PWT Brands.
Tøjeksperten er Danmarks største omnichannel herretøjsbrand med 111 butikker fordelt over hele landet, mens Wagner har
24 butikker i Danmark, 7 i Sverige og 5 i Norge.
PWT Brands udvikler, producerer og sælger en bred vifte af stærke brands – Lindbergh, Bison, JUNK de LUXE, Jack’s
Sportswear Intl. og Morgan der sælges hos flere end 800 øvrige uafhængige forhandlere i over 30 lande, samt koncernens
egne to detailkæder.
www.pwt-group.com
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