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Trifork erhverver andel i Erlang Solutions

Trifork A/S har i dag underskrevet et term sheet med det engelske selskab Erlang Solutions 
Ltd., om at Trifork overtager en kontrollerende ejerandel i selskabet. Betaling for 
ejerandelen vil ske kontant og med Trifork aktier.  

Erlang Solutions kan som den eneste virksomhed i verden levere global support for Erlang/
OTP (en open source teknologi fra Ericsson AB). Erlang/OTP er en teknologi der spiller en 
central rolle for mange virksomheder som f.eks.: Basho, VMware, Facebook, Nokia, 
Motorola, Amazon.com og den Svenske bank Klarna. Erlang solutions har flere interestante 
produkter i sin pipeline, havde i 2010 en omsætning på DKKm 24, og EBIT lidt over DKKm 3. 
Erlang Solutions har over 50 medarbejdere i Storbritanien, Sverige og Polen. 

Med dette partnerskab vil både Trifork og Erlang Solutions begge udvide deres internationale 
tilstedeværelse og være i stand til at udnytte synergier i forbindelse med leverancer af 
globale produkter og services. I fællesskab vil virksomhederne efterfølgende være 
repræsenteret med kontorer i Aarhus, København, Zürich, London, Stockholm og Krakow.

Efter gennemførelsen af handlen vil Trifork og Erlang Solutions have mulighed for at levere 
”end to end” løsninger indenfor: Telecom, messaging, betalingssystemer og proceskontrol.

Summary
• Handlens gennemførelse forventes at have følgende effekt på Triforks finansielle 

resultater i 2011:

• Trifork forventer at omsætningen for 2011 vil blive øget fra DKKm 170 til DKKm 180.

• Trifork forventer at EBITDA-resultatet for 2011 vil blive øget fra DKKm 25 til DKKm 
26,5. 

• Trifork vil opnå en ejerandel på 50% af aktierne i Erlang Solutions, der vil fortsætte som 
en selvstændig forretningsenhed.

“Vi vil i fællesskab opdyrke nye markedsmuligheder uden for landets grænser”, udtaler Jørn 
Larsen, CEO, Trifork A/S. ”Denne aftale sammen med vores seneste opkøb af bl.a. 

ejerandele i Basho Technologies betyder, at Trifork markant udvider sin tilstedeværelse og 

synlighed i Europa og USA. Erlang Solutions er markedsleder på Erlang og mulighederne for 

at lave krydssalg af vores kursus- og konference produkter har et meget stort potentiale. 

Trifork vil fortsætte med at vokse som en familie af virksomheder der hver især bevarer 

deres unikke tilgang til markedet. Dette fordi vi tror på, at mindre virksomheder er mere 

agile, og at vi som en familie vil være bedre end summen af de enkelte enheder.” 

“Trifork har en lang track record i at levere end to end løsninger ved at bruge de bedst 

mulige teknologier og processer,” udtaler Stuart Whitfield, CEO Erlang Solutions. ”Erlang 

Solutions vil kunne drage fordel af dette ved at udnytte ekspertisen i Erlang til at levere 

højt skalerbare, pålidelige og distribuerede systemer.”  
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