
	  

	  
Selskabsmeddelelse nr. 17 / 2014 
Trifork,15. maj, 2014 
 
Trifork Holding AG – kvartalsmeddelelse Q1-2014 
 
Trifork koncernens vækst og finansielle resultater følger planen 
	  
Finansiel udvikling i første kvartal 2014: 

• Trifork realiserede en omsætning på DKKm 80,1, svarerende til en vækst på 30% i forhold til 
samme periode i 2013, hvor der blev realiseret DKKm 61,4.  

• Resultat før skat, renter og afskrivninger (EBITDA) blev på DKKm 9,2, hvilket svarer  til en 
EBITDA-margin på 11,4%. Dette resultat ligger på det forventede niveau og DKKm 4,1 (70%) 
over resultatet for samme periode i 2013. 

• 60% af koncernens aktiviteter er skabt internationalt – uden for Danmark. 
• Alle forretningsområder har givet overskud i perioden. 

 
”Vi har fået fokuseret og afbalanceret vores indsats på de internationale konferenceaktiviteter og ser 
nu igen positive resultater på dette område. I den resterende del af året forventer vi dog stadig at der 
skal arbejdes hårdt for at fastholde overskud på vores nye fokus-konferencer i Berlin og Chicago.”, 
siger Jørn Larsen, adm. direktør for Trifork, og fortsætter: ”Q1 har generelt været præget af et højt 
aktivitetsniveau i alle enheder og vi har med 30% ren organisk vækst overgået vores oprindelige 
forventninger. Vi forventer derfor at kunne fastholde den positive udvikling også i Q2, hvor vi samtidigt 
forventer at introducere nye aktiviteter. 
 
Væsentlige begivenheder i første kvartal 2014 

• Trifork A/S afnoteret fra OMX.  
Den 27/3-2014 blev Trifork som et led in sin omstruktureringsproces afnoteret fra OMX 
Nasdaq Copenhagen. Processen kører som planlagt og Trifork Holding AG ejer nu 96,96% af 
aktierne i Trifork A/S. Tvangsindløsningen af de resterende aktier vil blive gennemført ultimo 
juni 2014, hvorefter Trifork Holding AG ejer 100% af Trifork A/S. 

• Produktudvikling fastholdt 
På trods af det høje aktivitetsniveau er fokus på produktudvikling og salg er blevet fastholdt og 
der arbejdes fortsat med at gøre dette til et selvstændigt forretningsområde i koncernen. 
 

Forventninger til 2014 
• Trifork fastholder forventningerne om en samlet omsætning for 2014 på DKKm 310 og et 

EBITDA-resultat for året på DKKm 38.  
• Det er fortsat forventningen at minimum 55% af koncernens omsætning vil være baseret på 

internationale aktiviteter. 
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