
 
 
Meddelelse nr. 13/2010  

                           Århus, den 25. oktober 2010  
   
 
Trifork A/S – Investormøde 
   
Trifork A/S, der er en af Danmarks førende udviklere af innovative og forretningskritiske it-
løsninger, har hermed fornøjelsen af at invitere dig og dit netværk til investormøde torsdag 
den 18. november kl. 17.30 hos Formula Automobile i Allerød på adressen: Bjarkevej 3, 3450 
Allerød. 
 
Trifork har netop offentliggjort et halvårsregnskab, der viser stærk vækst med fokus på 
levering af mobile applikationer samt forretningskritiske it-løsninger til både den offentlige 
og den private sektor. Hertil kommer, at Trifork er en ledende udbyder af internationale it-
konferencer i ind- og udland. 
 
På mødet vil adm. direktør Jørn Larsen gennemgå selskabets seneste halvårsrapport og 
herunder selskabets forventninger til resten af året. 
 
Trifork har lagt en ambitiøs vækstplan for de kommende 5 år, og har allerede i dag en stærk 
markedsposition, som selskabet forventer at øge betydeligt de kommende år. På mødet vil 
Jørn Larsen gennemgå vækstplanen, og fortælle hvorledes selskabet plejer den stærke 
innovative virksomhedskultur, der er en væsentlig årsag til succesen. 
 
Trifork har de seneste 12 – 18 måneder udviklet og implementeret flere store it-løsninger til 
såvel offentlige som private virksomheder. På mødet vil nogle af disse løsninger blive 
præsenteret, og der vil blive givet eksempler på systemer udviklet og implementeret af 
Trifork, som hver dag letter hverdagen for tusinder af danskere. 
 
Programmet for mødet er som følger: 
17.30 – 18.00 Velkomst drink 
18.00 – 18.30  Information om Trifork, v. Jørn Larsen 
18.30 – 18.45  Analyse af Trifork aktien, v. John Stihøj – AktieInfo Danmark 
18.45 – 19.00  Aktier - en langsigt attraktiv investeringsmulighed, v. Peter Bundgaard, 

BL&S Capital Management 
19.00 – 19.10  Passion for italienske sportsvogne, v. Formula Automobile 
19.10 – 21.00  Middag og køreture til de heldige 
 
Tilmelding sker ved at sende en mail til investor@trifork.com senest fredag den 15. 
november kl. 12.00. Der er begrænset pladser til arrangementet. 
 
Vi glæder os meget til at møde jer og til at fortælle om vores virksomhed. 
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