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Fyra kritiska punkter – därför får
Twilfit ny ägare: ”Bästa som
kunde hända”

Fyra kritiska punkter ledde Twilfit till en ny ägare. ”När vi
vägde samman allt blev det tydligt: Vi klarar inte att satsa
oss ur det här själva”, säger vd Otto Drakenberg till Market.
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Läs våra kommentarsregler
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Läs mer: Mitt i rekonstruktionen – konkurrenten tar över
kriskedjan

Under tisdagseftermiddagen skickade Twilfit ut ett
pressmeddelande om att danska Change of Scandinavia tar
över den anrika men krisande underklädeskedjan.

Förutsatt att fordringsägarna säger ja till det ackordsförslag
som snart lämnar rekonstruktören Kent Hägglunds händer
går affären igenom senare i vår.

– Vi har i vår strategiprocess vänt på varje sten under det
senaste halvåret. Och vi insåg rätt snart att det inte hade
räckt med att bara dutta lite här och där. Att till exempel
stänga enskilda olönsamma butiker är nödvändigt, men inte
på långa vägar tillräckligt för att skapa långsiktig lönsamhet,
säger Otto Drakenberg.

I tillägg till nedläggning av olönsamma butikslägen var det
totalt sett fyra kritiska punkter som ledde fram till valet att
sälja till Change of Scandinavia: möjlighet till väsentligt
bättre inköpsvillkor, förmåga att ta kedjans
försäljningspersonal upp till en hög genomsnittlig
prestationsnivå, synergieffekter på huvudkontoret och
behovet av en it-infrastruktur som verkligen underlättar ökad
försäljning.

Otto Drakenberg förklarar:

– Att ta itu med alla dessa delar på egen hand hade krävt för
stora resurser i tid och pengar. Att driva ett stort
butiksnätverk i den här nya retailtiden är komplext och
kräver mycket. Att teama upp med danskarna och få in en
industriell aktör som kan branschen var det bästa som kunde
hända för Twilfit, säger han.

I förvärvet kommer 55 butiker ingå. Under rekonstruktionen
har Twilfit hunnit stänga i Södertälje och kommer även
stänga butiken i Upplands Väsby under mars. Därtill finns
ytterligare ett par lägen som behöver fasas ut och stängas av
lönsamhetsskäl.

Länge såg det dock betydligt mer dystert ut, säger Otto
Drakenberg.

– Det var rätt mörkt i perioden fram till jul och jag insåg att det
skulle krävas väsentligt fler grepp för att undvika konkurs.
Där och då laborerade vi bland annat med att stänga upp till
tjugo butiker, säger Otto Drakenberg.

att klarna. Flera potentiella köpare identifierades och Change
of Scandinavia, med 230 butiker i tolv länder, varav 17 butiker
i Sverige, hade de bästa förutsättningarna för att ta Twilfit in i
framtiden.

Exakt vad Change kommer att göra med Twilfit är för tidigt
att säga. Men varumärket och namnet är starkt hos
konsumenterna, menar Otto Drakenberg. Och själen i kedjan
tror han inte kommer att påverkas negativt av affären.

– De kommer att ha mycket fokus på försäljningen och
kundupplevelsen. Att utbilda personalen och jobba för att
höja snittköpen. Det vet jag att de är duktiga på. Generellt sett
blir det nog ett mer köpmannamässigt Twilfit framöver, säger
Otto Drakenberg.

För egen del lämnar han bolaget när transaktionen är
genomförd. Samma sak gäller den nuvarande styrelsen, som
gör plats för Change of Scandinavia och deras danska
ledning.

Läs mer: Så ska Otto Drakenberg vända Twilfit: ”Alle man till
pumparna”
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Kriskedjans vd kliver av – han tar över rodret: ”Jag ser ljust
på framtiden”
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Miljonskulder tvingar Twilfit till rekonstruktion: ”Vill
stänga olönsamma butiker”

PLUS  NYHETER 2019-10-11 15:09

Här är en av butikerna som Twilfit offrar: ”Det är inte bara
fel på hyra, det är fel på läget”
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Extra helgläsning – hon sätter handeln på plats: ”Finns
mycket att göra”

NYHETER 1 TIMME SEDAN

SENASTE NYTT PÅ MARKET.SE

Visa fler

Premium
Miljonintäkterna som handeln missar på
alla hjärtans dag: ”Kärlek har blivit ett
vidare begrepp”

53 minuter sedan

Nyhet
Deichmann satsar på en av sina topp
butiker – får kedjans nya kostym

1 timme sedan

Plus Nyhet
Coronaviruset ett hot mot Lindex
onlinelansering i Kina: ”Måste ha respekt”

1 timme sedan

Nyhet
Extra helgläsning – hon sätter handeln på
plats: ”Finns mycket att göra”

1 timme sedan

Plus Nyhet
Väntade beskedet – Cashcom i konkurs:
”Det var bara en tidsfråga”

2 timmar sedan

Nyhet
Etableringsveteran ska rulla ut Jysk-
butiker i Sverige: ”Fortsatt högt tempo”

Idag 11:05

Deichmann
satsar på
en av sina
topp
butiker –
får kedjans
nya kostym

Coronaviruset
ett hot mot
Lindex
onlinelansering
i Kina: ”Måste
ha respekt”

Experten om
det goda
företaget:
”Konsumenter
vet när det
bara är
skitsnack”

Väntade
beskedet –
Cashcom i
konkurs: ”Det
var bara en
tidsfråga”

Etableringsveteran
ska rulla ut Jysk-
butiker i Sverige:
”Fortsatt högt
tempo”

M A R K E T  P R E M I U M

Premium
Miljonintäkterna som handeln missar på alla hjärtans
dag: ”Kärlek har blivit ett vidare begrepp”

Premium
Mathems nya vd: Så ska vi investera de 500 miljonerna

Premium
Topplista: Här är världens matjättar – tyska
lågpriskedjorna knappar in

Ännu ett tungt kvartal för Odd Molly – försäljningen ned 33
procent

NYHETER IDAG 08:24

Jularnas jul för Lekia – här är leksakskedjans planer för
framtiden

PLUS  NYHETER IDAG 08:01

Expertens varning: Tomma butikshyllor i spåren av
dödsviruset

PLUS  NYHETER IDAG 07:48

M A R K E T  P R E M I U M

Kommentar
Andreas Dyrberg Skog: Starkt, Lindex – nu är det bara att
öka

Premium
Reseguide: Testa båtskjulsshopping i Kapstadens kärna

Premium
Trendspaning: Fyra faktorer som formar framtidens
fysiska handel ○

Premium
Småbutikerna rycker fram – Tempo och Willys Hemma
värvar flest nya kunder ○

Premium
Rena snurren i RNB – tio vd-byten på fem år: ”Inte så
mycket kvar att rädda”

Kommentar
Michael Sandsjö: Fler bombastiska etableringar löser
inte XXL:s problem

Avvecklingen
utanför
Norden
fortsätter
påverka Clas
Ohlsons
utveckling

Stockholmshandeln
ser ljusning i
konjunkturen – men
många flaggar för
svag lönsamhet

Kunderna
gillar Cerveras
satsning:
”Målet är att
bli
världsmästare
i Omni”

Så ska
Lindex
fortsätta
växa: ”Våga
satsa utanför
de fyra egna
väggarna”

M A R K E T  P R E M I U M

Premium
Butiken i Katrineholm ger kunderna en doft av Paris: ”Jag
vill göra mig ett namn” ○

Premium
Nätraketens vd efter succéåret: ”Vi kommer att befästa
vår ledande position”

Thomas Ohlén:
Axfoods säljmaskin utklassade Ica – igen

Pensionsbolaget ny storägare i Mathem när e-handlaren
plockar in en halv miljard

NYHETER IDAG 08:37

MEST LÄSTA NYHETER
Plus Nyhet

Kunder och handlare kritiska till Icas nya
lojalitetsprogram

2020-01-23 13:25

Plus Nyhet
Föreningarna tar över – Coop centralt säljer
majoriteten av ”Netto-butikerna”

2020-01-17 08:47

Nyhet
Här stänger Ica efter flera års
lönsamhetsproblem: ”Ingen annan
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