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Thule Groups (publ) vd och koncernchef, Magnus 
Welander, kommenterar företagets 
Bokslutskommuniké och fjärde kvartalet, oktober-
december 2019
Stabilt resultat och viktiga byggstenar för framtiden på plats

Omsättningen i fjärde kvartalet steg med 54 Mkr till 1 211 Mkr, vilket var i linje med våra 
förväntningar. Det innebär att vi för helåret hade en omsättning om 7 038 Mkr (6 484) och en tillväxt 
om 8,5 procent (3,9 procent valutajusterat).

Underliggande EBIT i kvartalet blev 71 Mkr (64) och för helåret blev underliggande EBIT 1 245 Mkr (1 
164). Även det operationella kassaflödet för-bättrades under kvartalet och 2019 genererade vi ett 
operationellt kassaflöde om 1 190 Mkr (802).

Även om 2019 kan summeras som ett mellanår om man enbart ser till tillväxten, så är jag mycket 
nöjd med att bolaget levererade tillväxt i alla fyra produktkategorier.

Det gångna året har vi framgångsrikt genomfört ett stort antal aktiviteter med syfte att ytterligare 
stärka vår framtida konkurrenskraft och driva fortsatt lönsam tillväxt. De genomgripande 
ombyggnader och effektivitetsprogram som pågick i sex av våra nio monteringsfabriker under året är 
nu i sin slutfas.
Vi fortsatte också vår satsning på en offensiv produktutveckling med flera stora projekt för kommande 
år och satsade under året 6 procent av omsättningen på produktutveckling.

Ett styrkebesked är även att försäljningen i vårt kärnvarumärke, Thule, växte med 6 procent under 
året och att varumärket nu står för 83 procent av omsättningen.

Region Europe & ROW – stabil tillväxt
I kvartalet ökade försäljningen i regionen med 4,2 procent valutajusterat, vilket innebär en 
valutajusterad tillväxt med 6,1 procent under året.

Speciellt positivt att notera i kvartalet, vad gäller produktkategorier, var den starka försäljningen inom 
takboxar, drivet av den nya premium takboxen Thule Vector.
Även resväskkategorin växte starkt i och med lanseringen av kollektionen Thule Crossover 2. 
Tillbehör till husbilar fortsatte att växa tack vare en positiv kategoritillväxt i den stora tyska marknaden 
och att vi har fortsatt att ta marknadsandelar.

Vad gäller marknader var det positivt att notera att Storbritannien uppvisade god tillväxt och att 
Östeuropa, förutom Ryssland, fortsatte att växa snabbt. En god tillväxt i Sydostasien i kvartalet var 
drivet av lyckade lanseringar av bagage och väskor i regionen.
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Region Americas – utfasning av lågmarginal OE-kontrakt påverkar årets minsta kvartal
I Region Americas minskade försäljningen med -5,7 procent, valutajusterat, under kvartalet, vilket 
innebar en minskning med -1,2 procent för helåret.

Den beslutade utfasningen av vissa OE-kontrakt med låg marginal i USA påverkade försäljningen 
negativt med 11 Mkr under fjärde kvartalet och stod för ungefär hälften av den negativa utvecklingen i 
regionen. För helåret påverkade därmed den nu slutförda utfasningen omsättningen med -50 Mkr.

Försäljningen i USA var fortsatt en besvikelse och påverkades, utöver ovan nämnda utfasning, 
framförallt av en vikande försäljning av enklare väskor och fodraI. Kanada levererade det bästa 
kvartalet under året med god tillväxt inom de flesta kategorier, medan Latinamerika levererade i linje 
med föregående år.

Den tidigare kommunicerade omorganisationen i Nordamerika genomfördes under kvartalet.

Ett litet kompletterande förvärv i december
I slutet av året förvärvade vi verksamheten i nisch-företaget Denver Outfitters, som med en 
omsättning om ca 1 MUSD, är Nordamerikas ledande spelare inom kategorin av hållare för transport 
av fiskespön på biltaket.

Dessa fiskespötuber kommer, precis som taktälten som förvärvades i slutet av 2018, under 2020 att 
säljas under varumärket Thule.

Positiva förväntningar på 2020
Vår långsiktiga strategi med stora satsningar på hållbar produktutveckling av fantastiska produkter, 
byggandet av ett starkt globalt varumärke, kostnads-effektiva monteringsfabriker och en effektiv 
logistik gör mig övertygad om att vi har ett mycket spännande år framför oss.

Magnus Welander,
Vd och koncernchef

Kontakter

Fredrik Erlandsson SVP Communications och Investor Relations 
Tel: 070 309 00 21 
E-mail: fredrik.erlandsson@thule.com

Om Thule Group

Thule Group är världsledande på produkter som gör det enkelt att lätt, säkert och snyggt ta med sig 
det man behöver och bryr sig om när man lever ett aktivt liv. Under mottot  Active Life, Simplified.
erbjuder bolaget produkter inom produktkategorierna  (t.ex. takräcken, Sport&Cargo Carriers
takboxar, hållare för cykel-, vatten- och vintersporter, taktält som monteras på bil),  Active with Kids
(t.ex. cykelkärror, barnvagnar och cykelbarnstolar),  (t.ex. markiser, cykelhållare och tält RV Products



Pressmeddelande
12 februari 2020 07:47:00 CET

  Thule Group Fosievägen 13 SE-214 31 Malmö

för husbilar och husvagnar) och  (t.ex. vandringsryggsäckar, resväskor och Packs, Bags & Luggage
kameraväskor).
Thule Group har cirka 2 300 anställda vid 9 produktionsanläggningar och 35 försäljningskontor över 
hela världen. Produkterna säljs på 140 marknader och försäljningen under 2019 uppgick till 7 
miljarder kronor.
www.thulegroup.com
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