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Århus, den 5. november 2010

Trifork A/S – Periodemeddelelse Q3 – 1/1-30/9 2010
Trifork følger planen og fastholder forventningerne om en samlet omsætning for 2010 på
DKKm 140. EBITDA-resultatet for året forventes i intervallet DKKm 19-20, hvilket er en
opjustering i forhold til de tidligere udmeldte forventninger på DKKm 18.
I perioden 1/1-30/9-2010 nåede Trifork en samlet omsætning på DKKm 95, hvilket ligger på
niveau med det forventede, og udgør en vækst på 14,3% i forhold til samme periode i 2009.
EBITDA-resultatet for perioden blev på DKKm 14,2, hvilket er en stigning på 106% i forhold til
samme periode 2009.
Væsentlige begivenheder i kvartalet






I løbet af september og oktober 2010 lancerede Danske Bank den banebrydende
mobilbank til iPhone og Android. Mobilbanken, der tilbydes i fire lande, er udviklet i et
tæt samarbejde mellem Triforks tekniske udviklingsteam, Danske Banks
forretningsenheder og IT-organisation. Mobilbanken er blevet en stor succes, og er i dag
downloaded af flere end 115.000 brugere på de to platforme.
Trifork indgik et samarbejde med DIT om udviklerkonferencen GOTO Copenhagen, der
finder sted i maj 2011. Hermed tilbyder Trifork en ny konference i verdensklasse til det
nordiske marked.
Som et led i selskabets kommunikationsplan har selskabet med stor succes gennemført
det første af en række investormøder.
Perioden har generelt været præget af god beskæftigelse af selskabets ressourcer,
ligesom der fortsat ses yderligere effekter af de gennemførte
organisationsoptimeringer.

Trifork forventer fortsat vækst i 2011
Det er forventningen, at den samlede omsætning i 2011 vil vokse til DKKm 170. EBITDAresultatet forventes at vokse til DKKm 25.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Trifork A/S
Yderligere oplysninger
Administrerende Direktør Jørn Larsen

Trifork A/S
Margrethepladsen 4
DK-8000 Århus C
CVR-nr. 20921897
ISIN
DK0060102887
Kortnavn TRIFOR
Telefon
Telefax

+45 8732 8787
+45 8732 8788

Kontaktperson:
Administrerende Direktør
Jørn Larsen
Direkte

+45 4072 8483

E-post
jla@trifork.com
Internet www.trifork.com

