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Duluth Holdings Inc. (DLTH) - $16.4 

Compania Duluth Trading și-a listat acțiunile la bursă în 

2015. CEO-ul companiei, Stephen L. Schlecht e chiar 

cel care a fondat-o în anul 1989. El deține 57% din 

acțiuni. Duluth Holdings Inc. vinde îmbrăcăminte casual, 

îmbrăcăminte de lucru și accesorii pentru bărbați și 

femei sub marca Duluth Trading din Statele Unite.  

În oferta lor se găsesc cămăși, pantaloni, lenjerie, 

îmbrăcăminte de exterior, încălțăminte, și accesorii.  

Duluth își vinde produsele sub diferite brand-uri printre 

care Alaskan Hardgear, Armachillo, Ballroom, Cab Commander, Crouch Gusset, Dry on the Fly, Duluth Trading Co, 

Duluthflex, Fire Hose, Longtail T, No Polo Shirt , No Yank, și Buck Naked. 

Canalele de vânzări includ propriul website, diferite cataloage și un lanț de magazine. 
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La data 1 octombrie 2020 Duluth deținea 65 de magazine. Compania a fost fondată în 1989 și are sediul central în 

Mountain Horeb, Wisconsin. 

Cele mai importante argumente pentru investiția in Duluth Holdings Inc. 

● Aproximativ două treimi din vânzări sunt direct 

către consumator și au crestere de peste 50% 

● Capitalizarea de piață e $550 milioane, fiind sub 

nivelul vânzărilor anuale de $611 milioane 

● Deși criza le-a afectat veniturile din magazinele 

fizice, au compensat cu vânzările online și pe 

mobil, reușind să crească per total 

● Compania are un brand atractiv și produse de 

calitate apreciate de clienți 

● E una dintre companiile adaptate perfect la 

circumstanțele economice pe care le traversăm 

din cauza pandemiei COVID19 
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● Economia rurală a USA e în plină expansiune (ferme / construcții), iar tendințele în materie de îmbrăcăminte de 

lucru sunt puternice 

Rezultatele ultimului trimestru 

În trimestrul 2, încheiat pe data de 2 august, vânzările nete au crescut cu 12,6%, până la $137,4 milioane de dolari, 

comparativ cu $122,0 milioane de dolari în trimestrul II al anului precedent. 

Vânzările nete direct către consumatori au crescut cu 66,9%, iar vânzările nete ale magazinelor cu amănuntul au scăzut 

cu 40,4%, deoarece magazinele au fost închise o perioadă și redeschise în prima jumătate a trimestrului. 

Marja brută a scăzut la 52,8% față de 53,1% în al doilea trimestru al anului precedent. 

Venitul din operațiuni a crescut la $9,8 milioane de dolari comparativ cu $3,7 milioane de dolari în trimestrul II al anului 

anterior. 

Venitul net a crescut la $5,9 milioane dolari, sau $0,18 dolari pe acțiune, comparativ cu venitul net de $1,9 milioane dolari 

sau 0,06 dolari pe acțiune, în al doilea trimestru al anului precedent. 

EBITDA ajustat a crescut cu 75,3% la $16,8 milioane dolari, comparativ cu $9,6 milioane dolari în trimestrul II al anului 

precedent. 
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O companie cu farmec  

Duluth își încântă clienții cu produse de calitate, dar nu doar cu asta. Ei oferă o întreagă experiență extrem de atractivă, 

încorporând în campaniile de marketing mult umor, povești și imagini plăcute.  
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Hainele lor sunt oferite în special pentru muncitori și fermieri, dar și pentru omul obișnuit care mai lucrează prin curte când 

vine de la lucru, sau în weekend. 

Ei au de asemenea linii de produse pentru femei. 

Vând atât online, cât și în magazine fizice, având o rețea de 65 de magazine. 

 

Un alt lucru apreciat de clienți e garanția de 1 an pe care Duluth o oferă pentru toate produsele vândute. 
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Baza de clienți a celor de la Duluth e în creștere, iar o mare parte din clienți rămân fideli companiei. 

O achiziție perfectă  

Pe data de 21 octombrie 2020, Duluth a anunțat achiziția unui alt brand apreciat de clienții din USA. 

“După achiziționarea tuturor stocurilor și proprietății intelectuale, Duluth Trading relansează o listă cu cele mai 

apreciate oferte ale Best Made. Produsele și stilurile de îmbrăcăminte reintroduse create pentru meșteri, 

aventurieri, și căutători de curiozitate completează linia existentă de produse Duluth Trading și corespund bazelor 

de clienți harnici și obsedați de calitate ale ambelor mărci. Pentru viitor, Duluth Trading intenționează să dezvolte 

produse suplimentare care să continue moștenirea Best Made, a calității durabile și a echipamentului conceput în 

mod excepțional, realizat cu măiestrie.” 

Deși multe companii fac achiziții doar cu scopul de a crește, Duluth a făcut o mișcare inteligentă adăugând la portofoliul ei 

brand-ul Best Made care se aliniază perfect în ceea ce privește audiența și valorile promovate. 

În același timp, achiziția produselor și brandului Best Made aduce o nouă sursă de venituri dintr-o linie nouă de produse. 

Best Made e renumită pentru calitatea și designul frumos al topoarelor sale. 
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“Happy to see two of my favorite brands getting together!” - comentariu pe Facebook. 

O poveste schimbată de pandemie  

Duluth Holdings are o capitalizare de piață mai mică decât vânzările. Mă aștept ca Duluth să fie o poveste de succes 

despre o companie care s-a adaptat perfect la condițiile pandemiei, schimbându-și traiectoria. Vânzările lor sunt în 

creștere, în special cele direct la consumator, online și pe mobil.  

Se pare că sunt mai focusati și mai disciplinați decât în perioada precedentă când au luat niște decizii ce i-au costat, 

investind prea mult în extinderea rețelei de magazine fizice.  
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Odată cu creșterea vânzărilor și a eficienței ar trebui să crească automat atât profiturile, fluxul de numerar și prețul 

acțiunilor poate reveni la nivelul din 2019 de $30-$35. 

Sigur că există și riscuri. Duluth, la fel ca orice altă companie depinde de direcția generală a economiei USA, dar văd 

multe semne bune și un impuls pozitiv în afacerea lor. 

 

ACTIUNE 

Cumpără acțiuni Duluth Holdings Inc. (NYSE: DLTH) la orice pret sub $18 per acțiune.  
Clubul Investitorilor 
Pe Luna Viitoare! 

---- 
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