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Denne meddelelse er et resumé og bør læses sammen med Selskabets kvartalsrapport offentliggjort 11. maj 2021.
Kvartalsrapporten er tilgængelig på selskabets hjemmeside, samt dette link.

Shape Robotics aflægger kvartalsrapport for 1. kvartal 2021, og kan berette om vækst i hele forretningen
sammenholdt med samme kvartal sidste år. Bestyrelsen og ledelsen er tilfredse med resultatet. Særligt den aktuelle
markedssituation taget i betragtning, hvor mange lande stadig har restriktioner i forhold til fysisk fremmøde i skoler
og uddannelsesinstitutioner.

• Omsætningen for kvartalet stiger med +7% i forhold til samme kvartal sidste år; T.DKK 2.159 (2.007)
• ARR stiger med 22% i forhold til 31. december 2020; T.DKK 94 (77)
• Bruttomargen stiger med 2% i forhold til samme kvartal sidste år 48% (46%).
• Resultat for perioden falder med 5% i forhold til samme kvartal sidste år; T.DKK -3.319 (-3.145), hvilket kan

relateres til personaleomkostninger (lønninger), hvor der er flere ansatte i salgsafdelingen som et led i
selskabets strategi om at komme tættere på dets internationale partnere.

”At vi kan skabe vækst i en markedssituation hvor flere af vores fokusmarkeder stadig har covid-19 restriktioner i
skolerne, vidner om et kæmpe potentiale når verden langsomt bevæger sig tilbage mod mere normale tilstande.”
siger David Johan Christensen, CEO.

Øvrige højdepunkter fra kvartalet

• Selskabets tele-presence robot (Fable Connect) fortsætter med at være en succes, og er blandt andet
valgt af Lungeforeningen som den eneste robot der tilbydes lungesyge børn som ikke har mulighed for at
deltage fysisk i undervisningen. Derudover har flere større kommuner i Danmark og Sverige valgt at teste
robotten i udvalgte skoleklasser.
• Selskabet forventer mindre konkurrence i segmentet ”udskoling” idet en af de største konkurrenter har

valgt at udfase deres produkt, og fokusere mere på øvrige produkter, som vurderes at være mere rettet
mod indskolingen.

Selskabet forventer en omsætning på MDKK 14-17 i indeværende regnskabsår.

Tilmeld dig eventet ”Shape Robotics - Præsentation af Q1 kvartalsregnskabet” her. Eventet afholdes 11. maj kl. 13, i
samarbejde med HC Andersen Capital.

---

Om Shape Robotics A/S

Shape Robotics har på få år opbygget en stærk position på det globale EdTech-marked. Virksomheden har udviklet
Fable, en unik modulær robot, der gør det let og sjovt for børn at konstruere og programmere robotter. Siden
lanceringen af Fable i 2017 er tusindvis af robotter solgt og sendt til klasseværelser rundt om i verden.

Robotsystemet bidrager til inspirerende undervisning, der er med til at forberede de studerende til en omskiftelig
fremtid, hvor digitale teknologier, kunstig intelligens og automatisering i stadig stigende grad præger familie- og
arbejdsliv. Fable er en modulær robot, som studerende kan bygge på få sekunder. Robotsystemet er robust og kan
bruges til at løse krævende opgaver. De studerende kan kode Fable, afhængigt af deres erfaring - fra simpel
blokprogrammering til kodning i det avancerede Python-sprog. Fable inkluderer en bred vifte af
undervisningsmateriale, udviklet af lærere til lærere. Shape Robotics tilbyder en komplet undervisningsløsning til
uddannelsesinstitutioner fra 3. klasse til gymnasium og erhvervsskoler.

https://www.shaperobotics.com/investors-media/
https://www.shaperobotics.com/wp-content/uploads/2021/05/Interim-report-Q1-2021.pdf
https://hcandersencapital643.clickmeeting.com/shape-robotics-praesentation-af-q1-kvartalsregnskabet/register


I 2020 lancerede Shape Robotics telepresence robot-systemet Fable Connect. Systemet gør det muligt for skoler at
få studerende tilbage i klasseværelset ved hjælp af robotten som kommunikationsenhed. Produktet udvider
virksomhedens tilbud og er blevet godt modtaget af de danske skoler. Hundredvis af Fable Connect-robotter bruges
nu på skoler og hospitaler, primært af børn med langvarige sundhedsproblemer. Markedet for Fable Connect
forventes at vokse og blive et vigtigt produkt for virksomheden i de kommende år.
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