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Shape Robotics’ partner er blevet valgt til at levere Fable robotter til et større antal skoler.
Projektets potentiale for Shape Robotics er 40-75 millioner kroner i omsætning i perioden
2021-23.

Shape Robotics er sammen med et af Selskabets distributører valgt som underleverandør i et
stort projekt der skal implementeres i Distributørens land.

Aftalens omfang og tidsperspektiv for implementering er at projektet udrulles på et begrænset
antal skoler i 2021 og at den primære volumen af skoler vil være i perioden 2022-2023.

Projektet påvirker derfor ikke Shape Robotics finansielle forventninger til 2021.

Projektet er omfattet af en bevilget tidsramme hvor projektet skal være afsluttet inden og der er
derfor en risiko for at Shape Robotics ikke opnår det fulde potentiale.

Der vil blive givet yderligere information til markedet når projektets detaljer ligger fast og
Shape Robotics har haft mulighed for at estimere hvordan projektet vil påvirke Selskabets
forventninger for 2022 og 2023.

"Dette er klart den største mulighed Shape Robotics nogensinde har haft for at påvirke et helt
lands uddannelsessystem og vi vil derfor arbejde hårdt og professionelt, som altid, på at sikre at
projektet bliver en succes" siger David Johan Christensen, CEO i Shape Robotics

Af konkurrencemæssige årsager er projektets detaljer, såsom land, distributør og antal skoler
fortroligt indtil projektet er påbegyndt.

---

Gå aldrig glip af vigtige nyheder

Tilmeld dig Shape Robotics Investor nyhedsbrev her

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.

https://shap.maillist-manage.eu/ua/Optin?od=12ba7df3c7cf&zx=14abda7a97&lD=1f1de664c73c3d&n=11699f74ee4a70c&sD=1f1de664cff25b


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.

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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