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Trifork køber 51% af Nordijas konsulentaktiviteter i København 

 
Trifork A/S, der får bestemmende indflydelse i det nye selskab, styrker med etable-

ringen af Trifork Projects Copenhagen sit fodfæste i hovedstadsområdet yderligere. 

 

Software- og konsulentvirksomheden Trifork, med kontorer i Århus og Tåstrup,  stifter 
pr. 3. december et nyt selskab, der får navnet Trifork Projects Copenhagen. Selskabet 
køber konsulent- og projektaktiviteterne inklusive kundeaftalerne ud af det Lyngby 
baserede Nordija A/S, der nu udelukkende vil arbejde med IP-TV software. Det nye 
Trifork selskab skal fortsætte de eksisterende positive kundeforhold hvor der arbejdes 
med komplekse administrative web løsninger og udvikle sine aktiviteter i kraft af de 
nye muligheder, der er i Trifork koncernen.  
 
Kontrollerende ejerandel og styrkelse af vækstgrundlag 

Trifork opnår en kontrollerende ejerandel af Trifork Projects Copenhagen på 51%, 
mens tidligere Nordija aktionærer ejer de resterende på 49%. Medindehaver af Nordi-
ja, Steffen Bering Jensen, bliver direktør for det nye selskab, der får Triforks admini-
strerende direktør Jørn Larsen som bestyrelsesformand. I alt flytter otte personer med 
en stærk udviklingsprofil fra Nordija over til Trifork Projects Copenhagen, der får kon-
tor på Triforks adresse i Høje Tåstrup. 
 
”Med stiftelsen af det nye selskab forstærker vi grundlaget for eksekveringen af Tri-
forks ambitiøse vækststrategi. Trifork Projects Copenhagen vil på afgørende vis med-
virke til at styrke vores forretningsmæssige platform øst for Storebælt, og det nye 
selskab vil med sine kompetencer understøtte væksten i vores aktiviteter inden for 
softwareprojekt-arbejde,” siger administrerende direktør og ny bestyrelsesformand i 
Trifork Projects Copenhagen A/S Jørn Larsen. 
 
Forventninger til 2008 fastholdes uændret 

Etableringen af Trifork Project Copenhagen får ikke indflydelse på forventningerne til 
omsætning og resultat i Trifork i 2008. 
 
Trifork fastholder sine forventninger til 2008 om en omsætning i niveauet DKK 90-100 
mio., og forventer et EBITDA i toppen af et interval på DKK 10-12 mio. I 2009 forventer 
Trifork fortsat at realisere en omsætningsvækst på 25% - dels gennem organisk vækst, 
dels ved yderligere opkøb. 
 
Yderligere oplysninger  

Administrerende direktør Jørn Larsen, Trifork, jla@trifork.com,  
tlf. +45 40 72 84 83 


