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Selskabsmeddelelse

Trifork  -  Opfølgning  på  undersøgelser  om  evt.  afnotering

Meddelelse  nr.  12/2013

Aarhus,  2013-08-29  08:05  CEST  (GLOBE  NEWSWIRE)  --    

Som  meddelt  i  selskabsmeddelelse  nr.  10/2013  planlægger  Trifork  en  omstrukturering

for  at  understøtte  selskabets  internationale  vækst.

Selskabet  er  i  sine  undersøgelser  kommet  frem  til  følgende  foreløbige  konklusioner:

Selskabet  ønsker  at  ændre  hjemsted  til  Schweiz  idet  det  vurderes:
at  gøre  selskabet  mere  attraktivt  for  internationale  investorer  og  dermed  skabe  lettere
adgang  til  kapital.
at  give  bedre  mulighed  for  finansiering  af  nye  internationale  akkvisitioner.
at  bidrage  til  en  organisationsstruktur,  der  passer  til  forretningsgangene    i  koncernen.  Den
internationale  udvikling  håndteres  i  dag  med  centrum  i  Schweiz,  hvor  alle  øvrige  enheder
rapporter  til.

En  ændring  af  koncernens  hjemsted  kan  gøres  enten  ved  at  flytte  den  eksisterende  notering  til  et
nyt  selskab,  eller  ved  at  selskabet  bliver  afnoteret  fra  Fondsbørsen.
Hvis  en  afnotering  bliver  en  del  af  processen  er  det  bestyrelsens  målsætning,  at:

alle  aktionærer,  der  ønsker  det,  skal  have  mulighed  for  at  beholde  deres  aktier.
alle  aktionærer,  der  ikke  ønsker  at  beholde  en  unoteret  aktie,  skal  have  mulighed  for  at
sælge  deres  aktier.
der  så  vidt  muligt  skal  blive  mulighed  for  at  alle  aktionærer  fortsat  efterfølgende  kan  handle
deres  aktier.
selskabet  fortsat  skal  følge  samme  regnskabsprincipper  og  praksis  som  tidligere  og
opretholde  et  sammenligneligt  informationsniveau  til  alle  aktionærer.
selskabet  senere  gennoteres  på  en  international  børs.

Som  led  i  omstruktureringen  af  koncernen  forventer  Trifork  fortsat  at  gennemføre  en  mindre
emission.

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  260  medarbejdere  fordelt  på  12  kontorer  i  Aarhus,
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.
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