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Trifork A/S
Selskabsmeddelelse

Trifork erhverver yderligere 4% ejerskab i C4Media

Meddelelse nr. 14/2013

Aarhus, 2013-10-31 09:32 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  

Trifork har fået bekræftet erhvervelsen af yderligere 4% ejerskab af det Canadiske selskab C4Media Inc.
Efter denne erhvervelse ejer Trifork nu 9% af den samlede aktiekapital i selskabet.

Trifork har igennem mange år arbejdet tæt sammen med C4Media omkring planlæggelsen og
gennemførelsen af  Qcon konferencerne og andre events.

”Trifork er meget glade for at vi nu får et endnu tættere forhold til C4Media og vi tror på at vi i fremtiden
vil have endnu større fælles glæde af hinandens kompetencer og knowhow”, udtaler Jørn Larsen, CEO,
Trifork.

Indholdet af denne meddelelse vurderes ikke at have nogen indflydelse på de tidligere annoncerede
finansielle forventninger til Trifork i 2013. Tidligere er der for 2013 annonceret en forventning om en
samlet omsætning på DKKm 245 samt et EBITDA-resultat på DKKm 32.

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,
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 C4Media

C4Media fokuserer på deling af information omkring innovativ software udvikling. Dette sker via deres
internetbaserede  InfoQ-platform og via it-konferencer. Trifork har arbejdet sammen med virksomheden i
mange år i forbindelse med udvikling og gennemførelse af Qcon konferencerne. Hver måned har InfoQ-
platformen over 700.000 besøgende, hvilket giver en unik mulighed til hurtigt at komme i kontakt med et
meget stort antal softwareudviklere.
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This news release was distributed by GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a NASDAQ OMX company
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