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Denna information är insiderinformation som Formpipe Software AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om 
marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan, klockan 09.06 den 
14 april 2021. 
 
Formpipe bygger värdefulla relationer mellan människor och data. Värdegrundsdrivna har vi sedan 2004 utvecklat högkvalitativa produkter som 
förser dig med rätt information, i rätt sammanhang, vid rätt tidpunkt. Varje gång.  
 
Vi hjälper över 5 500 kunder att digitalisera och automatisera verksamhetsprocesser. Tillsammans med våra kunder och partners så samskapar 
vi ett digitalt samhälle med människan i centrum. Vi har kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, USA och Tyskland. Formpipe Software är ett 
börsnoterat bolag på Nasdaq Stockholm. 

Box 231 31 

SE-104 35 Stockholm 

info.se@formpipe.com 

www.formpipe.se 

 

 Pressmeddelande, onsdag den 14 april 2021 

Formpipe och Danska 

Landbrugsstyrelsen avser att 

teckna ett avtal värt cirka 50 

Miljoner DKK. 

Mjukvaruföretaget Formpipe Software och Danska Landbrugsstyrelsen 

har enats om att teckna ett avtal avseende vidareutveckling av den 

lösning som Formpipe utvecklat för Landbrugsstyrelsens räkning sedan 

flera år. Avtalet kommer att löpa under två år och värdet uppskattas till 

cirka 50 miljoner DKK. Inom ramen för avtalet förvärvar 

Landbrugsstyrelsen rätten att upphandla fortsatt drift och utveckling av 

systemet via tredje part efter juni 2023.  

”Vi har ett mycket bra samarbete med Landbrugsstyrelsen sedan många 

år då vi tillsammans arbetat med att utveckla det system som vår kund 

använder för att administrera utbetalningar av EU-bidrag till Danmarks 

jordbrukare. Att vi nu enats om att teckna det här avtalet innebär att 

samarbetet kommer att fortsätta ytterligare minst två år, vilket givetvis är 

mycket glädjande”, säger Christian Sundin, VD på Formpipe.  

Avtalet är föremål för sedvanlig avtalsspärr inom ramen för de regler som 

gäller vid en offentlig upphandling, vilket innebär att det kan komma att 

överklagas. Under andra kvartalet kommer parterna tillsammans 

genomföra den analys som krävs för att avgöra exakt omfattning av 

uppdraget, vilket innebär att det träder i full kraft den 30 juni 2021. Om 

villkoren ändras eller omfattningen av avtalet avviker materiellt från det 

uppskattade ordervärdet kommer Formpipe snarast möjligt informera om 

detta.  

För ytterligare information, kontakta: 

Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85 
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