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Trifork A/S
Selskabsmeddelelse

Trifork og Erlang Solutions erhverver andel i software selskabet
OpenCredo i London

Meddelelse nr. 13/2013

Aarhus, 2013-10-08 10:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

Trifork og Erlang Solutions Ltd. ("ESL") har i dag underskrevet en aftale med det engelske
software selskab Open Credo Ltd. ("OpenCredo"), om at erhverve op til 60% af aktierne i
OpenCredo. Prisen for aktierne er aftalt til GBP 2,3 per aktie. Trifork vil erhverve 80% af
aktierne og ESL  20%.

Trifork/ESL vil erhverve aktierne på følgende led: 150.000 aktier på tidspunktet for
underskriften af aftalen, 130.000 aktier efter 6 måneder, 130.000 aktier efter 12 måneder,
130.000 aktier efter 18 måneder og 135.000 aktier efter 24 måneder. Såfremt OpenCredo ikke
leverer de forventede resultater kan Trifork/ESL undlade at erhverve yderligere aktier efter
gennemførelsen af de to første køb (280.000 aktier). I perioden mellem 24 og 36 måneder fra
underskriften af aftalen vil Trifork/ESL have en option på at kunne købe 15% (225.000 aktier)
til den samme pris og i perioden mellem 36 og 48 måneder fra underskriften af aftalen en
option til at erhverve de resterende 40% af OpenCredo. Prisen for de sidste 40% er endnu ikke
specificeret.

“Aftalen med OpenCredo er meget vigtig for Trifork og vores internationale vækst-strategi. Det
engelske marked vil i de kommende år blive et af vores største”, udtaler Jørn Larsen, Adm. dir.
Trifork, og fortsætter: ”Vi har kendt stifterne bag OpenCredo siden selskabet blev etableret og
ser frem til at arbejde endnu tættere sammen med dem i fremtiden”.

"Vi har kendt Trifork i mange år og tror på, at vi har samme syn på hvordan vi vil levere værdi
til vores kunder gennem innovativ software.", siger Jonas Partner, Adm. dir i OpenCredo og
fortsætter: "Denne aftale vil styrke vores eksisterende gode samarbejde og gøre os i stand til
at kunne udnytte Triforks globale netværk af softwarespecialister til at udvikle vores forretning
yderligere”.

Adm. dir i ESL, Stuart Whitfield, udtaler: " Vi er meget tilfredse med, at vi med aftalen kan
formalisere og styrke vores allerede tætte relationer med OpenCredo"
 

Om Trifork

Trifork blev etableret i 1996 og er børsnoteret på NASDAQ OMX Copenhagen. Virksomheden er en
innovativ software udvikling virksomhed der fokuserer på forretningsområderne: Mobile, Agile og Cloud.
Trifork udvikler og leverer forretningskritiske it-systemer til flere brancher (bl.a.: Finans, Sundhed,
Offentlig, Industri og Telekom). Koncernen har 265 medarbejdere fordelt på 12 kontorer i Aarhus,

Trifork og Erlang Solutions erhverver andel i software selskab... https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.a...

1 af 3 08/10/13 10.28



København, Esberg, London, Zürich, Amsterdam, Krakow, Budapest, Stockholm og San Francisco. Ved
udgangen af 2012 havde Trifork en markedsværdi på DKKm 243 / EURm 33, med en omsætning i 2012
på DKKm 223 / EURm 30.

Om OpenCredo

OpenCredo leverer ydelser på flere leading edge teknologier og processer indenfor Agile/Lean delivery,
NoSQL, DevOps og cloud teknologier som f.eks. “Platform as a Service”. OpenCredo har primært
aktiviteter i UK og USA og arbejder med forskellige kunder fra startups til store etablerede kommercielle
og finansielle virksomheder. Fokus er på at skabe konkurrencemæssige fordele via OpenCredos dybe
tekniske kompentence. I det seneste regnskabsår opnåede OpenCredo en samlet omsætning på GBPm
4,15 med et resultat før skat (EBT) på GBPm 0,52.

Om Erlang Solutions

Erlang Solutions har specialiseret sig i at give virksomheder reelt skalerbare software løsninger via
udvikling, integration, implementering og support af produkter og services baseret på udviklingssproget
Erlang. Der leveres løsninger til både små og store virksomheder (Fortune 500).

Erlang Solutions er den eneste virksomhed i verden der er fuldt fokuseret på Erlang og “the Erlang
community”. Selskabet tilbyder industri-ledende forskning, udvikling, undervisning og
verdensomspændende support. Dette hjælper selskabets kunder til at realisere potentialet i de Erlang
baserede løsninger. Løsninger der giver fordele som høj hastig til markedet med nye løsninger, lave
total omkostninger samt ekstrem stabilitet og tilgængelighed.

Erlang Solutions er ejet 51% af Trifork A/S og beskæftiger over 70 medarbejdere (herunder en af
opfinderne af Erlang, Robert Virding) på tværs af kontorer i Europa og USA.
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E-post: jla@trifork.com

This news release was distributed by GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a NASDAQ OMX company
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