
 

 

Meddelelse nr. 14/2008 
  

                       Århus, den 28. august 2008  

 

Trifork A/S – Halvårsmeddelelse 1/1-30/6 2008  

 
Følgende forhold karakteriserer periodemeddelelsen: 
 

• Omsætningen for perioden 1/1-30/6 2008 var DKK 47 mio., hvilket ligger 
højere end det forventede og udgør en omsætningsvækst på 98% i forhold 
til samme periode 2007.  

• EBITDA for første halvår er DKK 4,3 mio., hvilket ligger på det forventede 
niveau. 

• Nye lejemål i Tåstrup og Århus indrettet og ibrugtages fuldt ud i september 
2008.  
 

• En opjustering af den forventede omsætning fra DKK 80-90 mio. til DKK 90-
100 mio. for hele året 2008. Omsætningsvæksten i første halvår ligger 
over, hvad Selskabet forventer fremover. Selskabet forventer en årlig 
vækst ca. 25% pr. år. 

• Forventningen til EBITDA for hele 2008 er uændret i niveauet DKK 10-12 
mio. 
 

• Trifork er i mindre omfang ramt af udfordringerne i den finansielle verden, 
hvor specielt pantebrevsmarkedet er hårdt ramt. 

• Trifork fokuserer i stigende grad på nedenstående tre områder, hvilket har 
medført ekstraordinære afskrivninger på immaterielle aktiver i 
størrelsesordenen DKK 0,4 mio. i første halvår.   

 
Trifork fokuserer i stigende omfang på tre områder: 
 

1. Den offentlige sektor, hvor Trifork i stigende omfang løser opgaver inden 
for de centrale styrelser og regionerne. Specielt opgaver inden for 
sundhedsområdet er i vækst. 

2. Den finansielle sektor, hvor Trifork løser opgaver for banker i form af 
konsulentydelser. På dette område leverer Trifork også løsninger til 
pantebrevsområdet. 

3. Academy-området, hvor Trifork organiserer og afholder software-
teknologikonferencer nationalt og internationalt. I 2009 afholder Trifork 
konferencer i London, Amsterdam, San Francisco, Århus, København, 
Sydney og Brisbane. 

 
Med venlig hilsen 
Trifork 
 
Formand Jens Nielsen Adm. Direktør Jørn Larsen 
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