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Selskabsmeddelelse nr. 20/2021 

 15. november 2021 

 

Stor strategisk ordre fra ny kunde i Storbritannien 
Denne selskabsmeddelelse indeholder intern viden 

 

Wirtek har netop underskrevet en langsigtet kontrakt med en ny kunde i Storbritannien inden for den finansielle 
sektor. 

Wirtek stiller et rumænsk team af softwareudviklere og testere til rådighed og skal hjælpe vores nye kunde med at 
udvikle en ny og sofistikeret finansiel softwareløsning ved at benytte de nyeste teknologier inden for cloud-computing 
og databehandling. 

Michael Aaen, CEO for Wirtek, udtaler:  “Vi byder vores nye kunde velkommen og kan næsten ikke vente med at 
komme i gang med at udvikle denne spændende softwareløsning. Der er tale om en større kontrakt, der over de 
kommende 12 måneder samt på længere sigt vil generere en betydelig omsætning. Da det også er den første kunde i 
Storbritannien, har dette nye samarbejde stor strategisk værdi for Wirtek. Som vi har kommunikeret i vores 
vækststrategi Accelerate25, fokuserer vi vores internationalisering mod det nordvestlige Europa, og her er 
Storbritannien jo et af nøglemarkederne." 

 
Denne ordre ændrer ikke de tidligere udmeldte finansielle målsætninger til indeværende regnskabsår.  
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• Kent Mousten Sørensen, Formand, Wirtek A/S, tlf.: 2125 9001 

• Per Vestergaard, Certified Advisor, CDI Global, tlf.: 2176 4317 

Om Wirtek 
Wirtek er et dansk IT-outsourcing selskab. Siden 2001 har vi hjulpet virksomheder med at udvikle værdiskabende 
softwareløsninger og elektroniske produkter. 

Flere af vores kunder har været hos os i mere end 10 år, hvilket i høj grad skyldes vores fokus på både tætte 
kunderelationer og vores ufravigelige krav om at levere software af høj kvalitet. Vores kunder får værdiskabende 
tekniske løsninger fra et engageret team, der arbejder, som var de ansat hos kunderne. 

Wirtek har kontorer i Danmark (hovedkontor + salg) og fire udviklings- og testcentre i Rumænien, og vi er mere end 
180 kollegaer. Wirtek blev noteret på Nasdaq First North Growth Market Denmark i 2006.  
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