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• Varumärkesförsäljningen ökar med 13% drivet av samtliga produktgrupper 
förutom glasögon. Underkläder växer med 4 procent medan sportkläder och skor 
växer kraftigt. 

• Nettoomsättningen ökar i kvartalet med  19 MSEK, 12,3 procent drivet av 
framförallt grossist respektive detaljistförsäljningen. 

• Konsument-direkt kanalen växer med 20% i kvartalet. E-handeln växer med 37% 
medan butiksförsäljningen ökar med 20% på grund av ett större antal butiker 
jämfört med föregående år men även genom jämförbar tillväxt om 10% totalt. Black 
Friday/Cyber week är en starkt bidragande orsak till den starka tillväxten. 

• Tillväxten i grossistverksamheten drivs av framförallt av klädbolagen i Sverige och 
Finland samt genom den egna skodistributionen i Sverige, Finland och Danmark. 

• Rörelseresultatet ökar till 21,4 MSEK (14,6) drivet av den höga nettoomsättningen. 
Bruttovinstmarginalen är lägre än föregående år påverkat av högre andel 
prisnedsatta produkter, lagerflytt januari 2017 samt engångsavskrivningar av 
doftlager om 1,4 MSEK. 

• Förvärv av Benelux distributör. 

Q4 2016 I KORTHET

3



+   Grossistverksamheten för kläder i Sverige och Finland.
+   Grossistverksamheten för skor (SE, FI, DK). 
+   E-handel och egna butiker totalt och jämförbar tillväxt. 
- Lägre försäljning till Distributörer

+   Lägre kostnader

• Högre omsättning

• Valutadifferenser 

leverantörreskontra

NETTOOMSÄTTNING 171,4 MSEK (152,6)

RÖRELSERESULTAT 21,4 MSEK (14,6)

Q4 2016
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– Lägre marginaler



RÄKENSKAPER 2015–2016

Nettoomsättning 171,4 152,6 +12,3% 631,6 574,3 +10,0%

Bruttovinstmarginal % 48,0 51,8 50,3 52,4

Rörelsens kostnader 1) 63,9 64,7 -1,2% 260,2 252,8 +2,9%

Rörelseresultat 21,4 14,6 64,2 58,6 +9,6%

Rörelsemarginal % 12,5 9,5 10,2 10,2

Resultat per aktie, SEK 0,74 0,34 1,88 1,79

1) Exklusive handelsvaror

Q4/16 Q4/15 +/- 2016 2015 +/-MSEK
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Q4

• Varumärkesförsäljning ökade under fjärde tredje 
kvartal med 13% till 372 MSEK (330), rensat för 
valutaeffekter var tillväxten 9 procent. 

Helår 2016

• Varumärkesförsäljningen upp 7% till 1.551 MSEK 
(1.443), valutaeffekterna var marginella.

• Underkläder och skor står för tillväxten och växer med 
med 12 procent respektive 8 procent. Sportkläder 
ligger i nivå med 2015 medan övriga varugrupper 
minskar mot 2015.

UTVECKLING PRODUKTOMRÅDEN
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Underkläder 
63% (61)

Övriga 
produktområden 

37% (39)

2016



INTERNATIONELL NÄRVARO
VARUMÄRKESFÖRSÄLJNING –
UTVECKLING MARKNADER 2016

• Tillväxt i samtliga av de stora 
marknaderna med Sverige, Holland, 
Finland och England i spetsen medan 
Norge och Belgien utvecklas svagt. 

• Mindre marknaders andel av 
varumärkesförsäljningen uppgick till 8% 
(8%). 
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Sverige 
28% (28)Belgien 8% (9)

Norge 9% (11)

Holland
27% (26)

Danmark 9% (9)

Mindre marknader 
8% (8)

Finland 11% (9)



SEGMENTEN JAN-DEC 2016
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• Varumärke segmentet (-3%) minskar då vissa 
distributörer och licenstagare tappar försäljning. 

• Produktutveckling tappar 50 MSEK (-21%), Norge, 
Benelux och mindre marknader som står för 
minskningen. Danmark visar en tillväxt om 5%. 

• Grossist segmentet är för första gången det största 
segmentet. Tillväxten i segmentet uppgår till 80 MSEK 
(+40%) för underkläder och skor på samtliga marknader. 
Breddad distribution sporthandel samt tillväxt i 
befintliga kanaler. 

• Detaljhandeln växer med 23 MSEK (+22%) drivs av fler 
butiker under året samt tillväxt i E-handeln, +33% 
jämfört med föregående år. Jämförbara butiker växer 
med 4 procent jämfört med föregående år. 



Vertikal integrering
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• Förvärvet av Baseline Group - ett viktigt steg för att öka takten i den vertikala 
integrationen av Björn Borgs verksamhet.

• Tillträdesdag 2:a Januari. 
• Total försäljning under 2016 EUR 24M.
• 11 butiker med god lönsamhet.
• Mycket stark position och marknadsledare på UW HIM
• Förvärvspris för aktier och aktieägarlån om ca 7,2 MSEK samt övertagande av 

befintliga banklån om ca 16,6 MSEK. 
• Förvärvad goodwill 16,2 MSEK.
• Beräknade kortsiktiga timing effekter 2017;

• Årlig ökning av nettoomsättningen om cirka 100 MSEK.
• Rörelseresultat reduceras under 2017 kortsiktigt på grund av senarelagd 

extern försäljning jämfört med 2016. 
• Nytt avtal med vår Danska distributör med investeringsåtaganden och 

förutbestämt slutdatum – 01 januari 2021.



FOKUS PÅ EGEN E-HANDEL
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FOKUS 2017
• Win the consumer at the POS

− Fokus på Benelux.

− Sportkläder.

− Öka antalet distributionspunkter. 

• Create a winning team

− Skapa och upprätthålla en tydlig prestationskultur – individuella 
målsättningar och en månatlig målstyrningsprocess för alla 
anställda.

• Brand alignment

− Fortsatt kommunikation för att bygga en sportmodeposition och 
säkerställa ett stringent utryck över alla produktgrupper
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