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Denne selskabsmeddelelse indeholder intern viden.

Shape Robotics A/S og ejerkredsen bag den Rumænske EdTech virksomhed StoryKids by EP
S.R.L har indgået en hensigtserklæring om køb af hele selskabskapitalen i Storykids by EP S.R.L.
med forventning om, at endelig aftale og gennemførelse heraf sker inden for de kommende uger.
Med købet af StoryKids vil Shape Robotics styrke sin position i Rumænien hvor der efter planen
skal bygges et betydeligt antal robot laboratorier på skoler i de kommende år.

Shape Robotics har samarbejdet med StoryKids siden 2019 hvor StoryKids blev forhandler af Shape
Robotics´ produkter i Rumænien.

”Vi har i flere år haft et godt samarbejde med StoryKids og da vi nu står overfor at skulle eksekvere på
store projekter sammen, er det derfor både naturligt og rigtigt for begge virksomheder at StoryKids
bliver en del af Shape Robotics. Vi er stolte over sammen at kunne skabe bedre muligheder for
skoleeleverne i Rumænien.”, siger David Johan Christesen, CEO Shape Robotics

Elena Mocanu, Storykids grundlægger og daglig leder udtaler at

„It is both an honour and a commitment for us to enter into the next stage of our relationship with Shape
Robotics, an honour that we can continue to work with and for Shape Robotics in the evolution and
advancement of the Romanian educational system in our new capacity as members of Shape.”

StoryKids er veletableret i Rumænien og har to primære produkter, SmartLabs og SchoolFlix.

SmartLabs

StoryKids har gennem flere år udviklet et læringskoncept kaldet ”SmartLab”. Et SmartLab er en turnkey
løsning til teknologisk modernisering af skoler, hvor der indrettes et klasselokale med udstyr såsom
computere, 3D printere, møbler og robotter. StoryKids er koordinator af en gruppe af virksomheder, der
kan levere det fulde SmartLab koncept, og Fable Robotter fra Shape Robotics er en central del af
konceptet.

”Mange skoler foretrækker et færdigt og gennemprøvet koncept, når det kommer til implementering af
teknologi i undervisningen. SmartLabs er et velafprøvet og gennemtænkt koncept, der gør det lettere for
skoler og politiske beslutningstagere at bringe skolernes undervisning ind i vores nuværende
teknologiske og digitale verden.”, siger David Johan Christensen, CEO i Shape Robotics

SchoolFlix

StoryKids har udviklet en online læringsplatform, SchoolFlix, der leverer video-baseret
undervisningsmateriale til elever og lærere i matematik og andre fag efter en abonnementsmodel.
Platformen leverer indhold af høj kvalitet til eleverne, og læreren og gør stoffet mere levende og
tilgængelige. Indholdet er udarbejdet i tæt samarbejde med en kæde af private skoler i Rumænien.



”Vi har længe været på udkig efter en platform til levering af læringsindhold, og med SchoolFlix har vi
fået vores egen platform, som vi vil videreudbygge, internationalisere og markedsføre via Shape
Robotics’ eksisterende salgskanaler.”, siger David Johan Christensen, CEO i Shape Robotics

Strategiske årsager til at Shape Robotics køber StoryKids:

• Shape Robotics tager et større ejerskab for SmartLab konceptet og kommer tættere på
slutbrugerne, leverandører og indkøbere i Rumænien.

• Shape Robotics bliver centralt placeret i Rumænien, der står overfor store investeringer til
modernisering og digitalisering.

• Shape Robotics kan tilbyde komplette SmartLabs løsninger også udenfor Rumænien.
• SchoolFlix produktet vil styrke og udbygge Shape Robotics’ produktsortiment til skolerne.

Det Rumænske Skolesystem

Det rumænske uddannelsesmarked som helhed omfatter mere end 17.000 offentlige skoler på alle
aldersniveauer med tæt på 3 millioner studerende, eksklusive enheder, der leverer universitetsstudier, og
over 800 private skoler. Det rumænske uddannelsessystem tilbyder derfor et spirende marked for
EdTech -produkter med få nationale udbydere af sådanne produkter i skrivende stund.

Store investeringer i SmartLabs i Rumænien

Det EU finansierede projekt Rumænske “Recovery and Resilience Plan” (PNRR) er en del af den
overordnede indsats for at hjælpe medlemsstaterne i kølvandet på SARS-Cov2-epidemien. Som en del af
projektet er der afsat midler til, at der skal bygges 1175 SmartLabs på Rumænske skoler. Dette skaber
derfor en værdifuld mulighed for EdTech-produkter i forbindelse med den fortsatte udvikling af
Rumæniens uddannelsesinfrastruktur.

“We are committed to continue to give our very best when it comes to helping bring Romanian schools
into the future, preparing students for professional lives in a more and more technology-based tomorrow.
With Shape Robotics at the forefront of such an effort, we are confident that the results will speak for
themselves”, siger Elena Mocanu, Storykids grundlægger og daglig leder

Finansielle effekt på  Shape Robotics

Med en overtagelse af StoryKids øges Shape Robotics’ omsætningspotentialet for PNRR projektet fra
40-75 millioner DKK (udelukkende Fable) til 180‐420 millioner (Fable og andre produkter) i perioden
2021-2023.

PNRR-projektet og dets potentiale blev omtalt i Selskabsmeddelse nr. 33 og den omtalte distributør er
StoryKids.

Bemærk, at omsætningspotentialet er forbundet med en vis usikkerhed, da et komplet skøn over antallet
af SmartLabs, der skal implementeres som følge af den Rumænske PNRR, ikke kan gives på nuværende
tidspunkt på grund af den offentlige indkøbsproces der er knyttet til PNRR og andre interne og eksterne
faktorer der kan påvirke projektet.

Købet af StoryKids ændrer ikke på den forventede omsætningen i 2021 (MDKK 14-17).

Vilkår for købet af StoryKids

Ejerkredsen af StoryKids fortsætter som daglig ledelse og vederlaget som Shape Robotics skal betale er
aftalt til at være resultatafhængig, dog max. €1,2M , hvoraf ca. 60 % vil være i form af aktier i Shape
Robotics A/S. Vederlaget betales i perioden 2021-2026 .

Bemærk at selvom Shape Robotics og StoryKids er enige om de generelle vilkår i købsprocessen, er der
stadig ubekendte og processen er endnu ikke afsluttet. Derfor kan ske forsinkelser i processen eller
aftalen kan blive helt eller delvist annulleret.

https://news.cision.com/dk/shape-robotics/r/shape-robotics-har-modtaget-information-om-at-selskabet-er-valgt-som-leverandor-til-stort-projekt,c3366096


---

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.

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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