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Denne selskabsmeddelelse indeholder intern viden.

Med henvisning til selskabsmeddelelse nr. 35, den 19. august 2021.

Shape Robotics A/S og ejerkredsen bag den Rumænske EdTech virksomhed StoryKids by EP
S.R.L har dags dato underskrevet købsaftale. Shape Robotics overtager 100% af selskabet pr. 1.
september 2021 eller snares muligt herefter.

Med købet af selskabet vil Shape Robotics styrke sin position i Rumænien hvor der efter planen
skal bygges 1.175 robot laboratorier (SmartLabs) på skoler i de kommende år som en del af
det EU finansierede Rumænske projekt kaldet "Recovery and Resilience Plan" (PNRR).

Finansielle effekt på Shape Robotics

Med en overtagelse af selskabet øges Shape Robotics’ omsætningspotentialet for the rumænske
SmartLabs projekt fra 40-75 millioner DKK (udelukkende Fable) til 180‐420 millioner (Fable
og andre EdTech produkter) i perioden 2021-2023.

Bemærk, at omsætningspotentialet er forbundet med en vis usikkerhed, da et komplet skøn over
antallet af SmartLabs, der skal implementeres som følge af projektet, 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.

Shape Robotics’ vurdering er at købet af StoryKids by EP S.R.L reducerer flere af de risici der
er i forbindelse med PNRR projektet.

Købet af selskabet ændrer ikke på det forventede omsætningsniveau i 2021 (MDKK 14-17).

---

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://news.cision.com/dk/shape-robotics/r/shape-robotics-vil-overtage-edtech-virksomheden-storykids,c3399489
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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