Meddelelse nr. 1/2010
Århus, den 5. februar 2010
Trifork GmbH styrker sin forretningsmæssige platform gennem erhvervelsen
af en aktiepost på 33,34 % i aragost AG, Schweiz
Trifork GmbH, et datterselskab af software- og konsulent-virksomheden Trifork
A/S, der er en af Danmarks førende udviklere af innovative og
forretningskritiske it-løsninger har i dag erhvervet 33,34 % af aktierne i
konsulentfirmaet aragost ag med domicil i Zürich området.
aragost ag, der ændre navn til argost Trifork ag, har i dag en solid position, som
et særdeles anerkendt konsulenthus med kompetencer primært indenfor Javaudvikling og med en kundemasse, der udgøres af store internationale
finansvirksomheder som Credit Suisse, UBS, Axis Capital og Post Finance og
andre koncerner som Schindler, BASF og Roche.
”Med stiftelsen af det nye selskab forstærker vi grundlaget for eksekveringen af
Triforks ambitiøse internationaliserings- og vækststrategi” siger adm. direktør
Jørn Larsen og fortsætter
”aragost Trifork vil på afgørende vis styrke Triforks forretnings-mæssige
platform i Schweiz. Vi opnår her og nu adgang til et netværk og en kundebase
som vi ellers ikke ville have haft adgang til og jeg er overbevist om, at
samarbejdet vil være til fordel for både kunderne som Trifork og aragost og
dermed i sidste instans for vores aktionærer”.
Direktør Klaus Bucka-Larsen, den ene af aragost’s to stiftere udtaler:
”aragost har med Trifork fundet en optimal partner til en fortsat
vækst. Virksomhedernes respektive ekspertiser og netværk
komplementerer hinanden samtidig med at den danske firmakultur bevares. Vi
ser frem til samarbejdet med store forventninger.”
Triforks adm. Direktør Jørn Larsen indtræder i forbindelse med erhvervelsen i
bestyrelsen for aragost Trifork ag.
Indholdet af denne meddelelse får ingen indflydelse på Trifork-koncernens
forventninger til 2010 som senest udmeldt i børsmeddelelse nr. 14 af 22.
december 2009.
Yderligere oplysninger
Adm. direktør Jørn Larsen på telefon +45 4072 8483, E-post: jla@trifork.com
Om Trifork:
Trifork A/S udvikler, sælger og leverer IT løsninger til den finansielle og
offentlige sektor såvel i Danmark som internationalt. I vores Academy afholder
vi softwareudviklingskonferencer, kurser og organiserer teknologiske netværk
nationalt og internationalt. Trifork A/S har godt 100 ansatte fordelt på
kontorerne i Århus, København, Californien og i Schweiz.
For 2010 forventes vi at realisere en omsætning på DKKm 140 svarende til en
vækst på 15 % samt en EBITDA på DKKm 18 svarende til en vækst på 50 %.
Om aragost ag:
aragost blev i 2001 stiftet af Jan Hvid Sørensen og Klaus Bucka-Lassen, der
indtil i dag, ligeligt har ejet aragost. Selskabet, der beskæftiger 9
medarbejdere, har siden grundlæggelsen udført konsulentopgaver for blandt
andet store internationale finanskoncerner i Schweiz.

