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Den samlede omsætning steg moderat til 863 mio. kr. fra 858 mio. kr., mens driftsresultatet steg 16,8% til 
99 mio. kr. fra 85 mio. kr. svarende til en overskudsgrad på 11,4% mod 9,8% i det foregående regnskabsår. 
Årets resultat før skat steg til 55 mio. kr. fra 33 mio. kr. året før som følge af forbedringen af driftsresultatet.

PWT Groups wholesale-virksomhed, PWT Brands, der står bag kendte brands som Lindbergh, Bison, 
JUNK de LUXE, Shine Original m.fl., fortsatte væksten efter en styrkelse af salgsorganisationen og en 
succesfuld indsats for at løfte salget på koncernens hoved- og eksportmarkeder. Samtidig vandt kæderne 
markedsandele efter en positiv udvikling i et vanskeligt detailmarked. Tilpasning af butiksnetværket og 
butiksåbninger i Danmark, Sverige, Norge og Kina skaber grundlaget for fortsat fremgang, og PWT Group 
accelererede derudover indsatsen for at sikre en optimal digital integration af butikkerne og mulighederne 
for at handle online, når det passer kunden.

”Vi styrkede vores tilstedeværelse i markederne i regnskabsåret 2015/16 og tog flere vigtige skridt for at 
skabe en ensartet kundeoplevelse i butikkerne og online, så vi er i stand til at betjene kunderne på deres 
præmisser uanset tid og sted. Vi har oplevet gode resultater og derudover formået at skabe fremgang for 
vores brands. Indsatsen i årets løb drev en tilfredsstillende forbedring af lønsomheden og skaber grundlaget 
for fortsat fremgang,” siger Ole Koch Hansen, administrerende direktør i PWT Group.
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PWT GROUP STYRKEDE FORRETNINGEN 
OG ØGEDE INDTJENINGEN I 2015/16

PWT Group skabte fortsat fremgang i regnskabsåret 2015/16 med en markant forbedring 
af driftsresultatet (EBITDA), nye butiksåbninger og moderat omsætningsfremgang. Den 
positive udvikling var drevet af indsatsen for at optimere butiksnetværket, styrke salg-
sorganisationen og give kunderne endnu bedre oplevelser med koncernens brands og 
kæderne Tøjeksperten og Wagner.

PWT GROUP

OM PWT GROUP

PWT Group er en førende skandinavisk herretøjskoncern, der ejer og driver de to herretøjskæder Tøjeksperten og Wagner 

samt den internationale wholesale-virksomhed PWT Brands. Tøjeksperten er Danmarks største herretøjskæde med 111 

butikker fordelt over hele landet, mens Wagner har 56 butikker i Danmark, 14 i Norge, 2 i Sverige og 13 i Kina (Joint Venture). 

PWT Brands udvikler, producerer og sælger en bred vifte af stærke brands – Lindbergh, Shine Original, Jack’s Sportswear 

Intl., JUNK de LUXE, Bison, Morgan og Huzar – som bl.a. føres i koncernens egne to detailkæder. Herudover sælges kon-

cernens brands af flere end 1.000 øvrige uafhængige forhandlere i 20 lande. PWT Group ejes 65% af Polaris Private Equity. 

Blandt de øvrige aktionærer er selskabets direktion og bestyrelse samt tidligere ejere.
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