
Et stærkere Shape Robotics
Udbud af nye aktier for at forfølge  

internationale projekter 

Du kan købe nye aktier til 9,80 DKK pr. stk.  
i perioden 6. til 17. september 2021



CEO brev

I Shape Robotics klæder vi verden på til en fremtid, 
hvor nytænkning med kodning og robotteknologi bliver 
afgørende for samfundsudviklingen. Vi laver undervis-
ningsrobotter til skolesystemer i hele verden med et 
akut behov for effektive redskaber til forståelse af ny 
teknologi.

Grundstenen i vores mission er at inspirere flere af 
verdens unge til at omfavne teknologiens verden og på 
den måde bidrage til en positiv samfundsudvikling til 
gavn for alle.

På et samfundsmæssigt plan bliver de kommende gene- 
rationers teknologiske uddannelse og kreativitet 
afgørende for, om en nation kan opretholde konkur-
renceevne, skabe velstand og levere arbejdskraft til 
arbejdsmarkedet.

Hvad enten man er en ambitiøs skolepige på Den Ara-
biske Halvø eller en introvert og nørdet dreng på Als, skal 
der være mulighed for at tilegne sig afgørende teknolo-
giske færdigheder. At kunne designe og skabe teknologi 
bliver en central faktor for, om man kan klare sig i en 
højteknologisk tidsalder, som overflødiggør mange 
manuelle jobs både i Danmark og i resten af verden.

Hvor er vi på vej hen? 
Godt og vel 8.000 aktive Fable-robotter understøtter i 
dag skolesystemer verden over. De mange positive erfar-
inger gøder nu en stigende global efterspørgsel, der får 
os til at sigte efter at være etableret i alle verdens landes 
skolesystemer inden 2030.

I år er Shape Robotics blevet involveret i et stort, inter-
nationalt projekt, der vil løfte det rumænske skolesystem 
ind i fremtiden. Omsætningspotentialet alene for dette 
projekt er 180-420 mio. DKK over de næste 2-3 år. 

Projektet understreger den stigende internationale efter- 
spørgsel efter Shape Robotics’ nye teknologi og det 
ligeledes stigende globale fokus på at imødegå et prob-
lem, der berører stort set alle familier: 

Hvordan klæder vi vores børn ordentligt på til en 
højteknologisk fremtid, hvor arbejdsmarkedet i høj grad 
bliver digitaliseret og automatiseret?

Vores ambition er, at Fable skal være svaret på det 
spørgsmål. 

Vi håber, at du har lyst til at være med på rejsen.

David Johan Christensen

CEO & Co-founder
Shape Robotics A/S

Vi kæmper for at skabe bedre 
muligheder for alle unge i verden
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Hvorfor investere?

  Fable robotsystemet har en  
unik position på markedet

  Der er glade kunder i store  
dele af verden 

 
  Er på vej til at blive en førende  

EdTech virksomhed 

  Har igangsat store  
internationale projekter

  Stor vækst i brugen af  
robotter til undervisning

  Teknologien kan let tilpasses  
nye forretningsmuligheder

Vær med på Shape  
Robotics´ vækstrejse!

FAKTA
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Forstå markedet

Traditionelle indlæringsmetoder baseret på læsning, 
skrivning og tavleundervisning formår i dag ikke at 
engagere studerende inden for de naturvidenskabelige 
og teknologiske fag - uanset hvor vi befinder os i verden.

Derfor bliver alt for få børn og unge forberedt på en 
fremtid, hvor ny teknologi vil vende op og ned på den 
måde, vi alle lever og arbejder på.

Hvis vi som samfund sikrer en bredere folkelig teknologi- 
forståelse, vil vi se mange flere unge satse på de 
såkaldte STEM-fag. At øge antallet af forskere, 
teknikere, ingeniører og matematikere på globalt plan 
er afgørende for, at vi kan finde teknologiske løsninger 
på verdens akutte udfordringer og skabe en mere 
bæredygtig fremtid.

Derfor er der i mange lande allerede gennemført poli-
tiske tiltag, der har til hensigt at sikre, at de næste gene- 
rationer bliver klædt godt på til fremtidens liv og arbejds- 
marked. 

Uddannelsesinstitutioner anvender af den årsag i sti-
gende grad robotter i deres undervisning. Robotter er 
attraktive læringsværktøjer, fordi eleverne kan program-
mere dem til at bevæge sig, sanse og interagere med 
den fysiske verden. De giver eleven praktisk træning og 
skaber læringssituationer, der forbedrer elevens evne til 
at samarbejde, analysere og udvikle kreative løsninger 
på problemer i den virkelige verden.

Hvorfor undervise  
med robotter?

Hvorfor er markedet interessant?
Potentialet er meget stort. På verdensplan findes 
omkring 4 mio. skoler og 1,5 mia. studerende. Uddan-
nelsessektoren er en industri på 40.000 mia. DKK svar-
ende til 6,4 procent af verdens samlede BNP. 

Samtidig er undervisning et af de områder, som er 
mindst digitaliseret, men det er ved at ændre sig ved 
hjælp af massive offentlige investeringer. For eksempel 
investerer Tyskland via investeringsprogrammet ”Digi-
talPakt Schule” 41 mia. DKK i at fremme digitalisering af 
den tyske grundskole.

Derfor har der i en årrække været stor global interesse 
for at investere i EdTech. Det globale EdTech marked 
forventes således at have en størrelse på mere end 
2.500 mia. DKK i 2025. 

Markedet for undervisningsrobotter er estimeret til at 
være 8,2 mia. DKK i 2021 og forventes at vækste med 
CAGR på 16,1 procent til 16,4 mia. i 2026. 

I mange år dominerede LEGO® Mindstorms robotter 
dette marked. Produktet blev dog taget af markedet i 
2021, hvilket skaber nye muligheder for Shape Robotics.

Shape Robotics´ telerobot Fable Connect imødekom-
mer behovet for nedbringelse af skolefravær, forbedret 
trivsel og større fleksibilitet i forhold til hjemmelæring. 
Dette marked for hybrid læring er mere umodent end 
markedet for STEM læring men har et stort potentiale.
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Hvordan løser Fable 
behovet? 

Væk fra passiv undervisning
At unge fra de tidlige klassetrin i folkeskolen til de  
gymnasiale uddannelser og erhvervsskoler lærer bedst 
gennem passiv og visuel information fra tavlen er en 
misforståelse, som vi som samfund desværre har været 
lang tid om at indse. Mellem 40-60 procent af alle børn 
i en klasse er såkaldt “røre- gøre”-børn, der bedst mod-
tager indlæring, mens de bruger hænderne og kan være 
kreative og fysisk aktive.

Robotternes indtog i klasselokalet
Fable-robotten muliggør endnu et teknologisk kvante-
spring i klasselokalet. Først fik alle elever lommeregnere 
til at omfavne matematikken, dernæst fik de laptops for 
at blive digitale. I fremtiden vil undervisningsrobotter 
florere i alle klasselokalerne og sørge for, at nye gene-
rationer opnår teknologisk handlekraft og at de elever, 
der skoles hjemmefra, kan inkluderes fagligt og socialt i 
undervisningen via en stedfortræderrobot, der er fysisk 
tilstede i klasselokalet. 

En legende tilgang til læring
Fable robotten tilbyder en intuitiv og legende tilgang til 
indlæring, hvor flere elever i en klasse kan opnå reelle 
færdigheder både hvad angår de sproglige fag og de 
matematisk funderede fag. Fable robotten bygger bro til 
teknologien, så unge lærer at kode og programmere og 
udnytte potentialet i kunstig intelligens. 

Tilpasset den enkelte skole
Shape Robotics har med rødder i både LEGO® og  
internationalt anerkendte forskningsinstitutioner, som  
MIT og DTU, udviklet Fable som en robust og let til-
gængelig undervisningsrobot. Robotten er alsidig og 
kan bruges i en lang række undervisningssituationer og  
tilpasses lokale skolesystemers særlige behov.

Shape Robotics udvikler i tæt samarbejde med skoler i 
lokalområder overalt i verden undervisningsforløb, der 
gøder STEM-indlæring og giver mulighed for en effek-
tiv fjernundervisning, da Fable også kan fungere som 
isolerede elevers forlængede arm og stemme i under-
visningslokalet.
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Globalt  
partnernetværk

Lokalkendskab og relationer er afgørende, når skoler skal 
vælge teknologi til deres undervisning. Shape Robotics 
har derfor indgået partnerskaber med 50 forhandlere, 
der forhandler Fable. Forhandlerne er fordelt på 27 
lande, og netværket udbygges løbende. Målet er at 
indgå aftaler med 15-30 nye forhandlere alene i 2021. 

Prototypen på en forhandler varierer meget fra marked 
til marked. På visse markeder sælger forhandleren 
direkte til den enkelte skole, og på andre markeder  
sælges robotterne som en del af et større udbud.  
Derfor er nogle forhandlere små og fokuserede på 
undervisningsrobotter, mens andre forhandlere er større 
leverandører med mange tusinde produkter på hylden.

Fokus markeder
Når Fable for alvor skal introduceres på et nyt marked, 
kræver det en del tilpasning til lokalt sprog og  
pensum. Dertil kommer, at forskellige lande er på forskel-
lige stadier i forhold til, hvor klar de er til at introducere  
robotter i deres skolesystem. 

De udvalgte nøglemarkeder er Storbritannien, Holland, 
Tyskland, Rusland, Rumænien, GCC*-landene, USA og 
Danmark. I flere år har Danmark, USA, Rusland, UK og 
Holland været gode markeder for Shape Robotics. GCC-
landene, Rumænien og Tyskland er til gengæld nye foku-
sområder med stort potentiale. Omkring 70 procent af 
sal get er i dag eksport, og det forventes at sige kraftigt 
fra 2022.  

Tæt kundekontakt
Fable er en platform, som løbende videreudvikles, og 
det er derfor afgørende at have en tæt kontakt med de 
lærere, som anvender robotterne i deres undervisning. 
Både i Danmark og andre steder indgår Shape Robotics  
derfor i partnerskaber direkte med skoler og under-
visere. Formålet er at få nye ideer og videreudvikle 
Fable software, hardware og undervisningsmaterialer i  
fællesskab med brugerne. Igennem tiden er en stor 
del af Fable økosystemet blevet til på den måde. For at 
holde fast i den tætte kundekontakt foregår en stor del af 
salget i Danmark direkte mellem Shape Robotics og den 
enkelte skole. 

We ordered a trial Fable kit to see if it would be easy to include it into our curriculum. We had been want-
ing to find a way to start robotics with our Y7 and Y8's and Fable appealed to us.

We were thrilled when it arrived and we found it easy to get started. It was really 
well made and easy to put together. We also loved the Blocky editor and found 
it easy to navigate around. It complimented the other work on Blockly we had 

been doing. We set it up and got a few pupils to try it out. They got Fable to monitor move-
ment, then wave and smile. The best thing though was the discussion between the pupils. The 
problem solving and thinking skills were a joy to witness. We loved it so much we ordered a 
class set and haven't looked back.”,

Karen Fleming  
Head of ICT, Keble Prep School, UK

* Bahrain, Kuwait, Forenede Arabiske Emirater, Oman, Qatar og Saudi-Arabien
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Kunstig Intelligens 
I samarbejde med den 
amerikanske forhandler, 
Pitsco Education, udvikles 
undervisningsmaterialer i 
kunstig intelligens, som der 
er stigende efterspørgsel 
på i bl.a. USA. Pitsco Edu-
cation leverer årligt service  
til mere end 8 mio.  
studerende med deres 
udvalg af STEM produkter.

Etablering i tysktalende 
lande 
Fable er for alvor på vej 
til de tysktalende lande 
med en stærk gruppe nye 
forhandlere, der er kommet 
til i 2021. I Tyskland drejer 
det sig om Conrad Elec-
tronic, der er en ledende 
forhandler af elektronik, og 
Christiani der er førende 
leverandør af undervis-
ningsmidler.

Nye projekter,  
partnerskaber og produkter
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SmartLabs
I et nationalt projekt arbej-
der selskabet på at få 
Fable-robotter med i op til 
1.175 teknologilokaler, som 
skal etableres i Rumænien 
fra 2021 og 2-3 år derefter. 
Projektets omsætnings-
potentiale er 180-420 mio. 
DKK for Shape Robotics. 

Lungeforeningen
Lungeforeningen giver 
lungesyge børn mulighed 
for fortsat at deltage aktivt 
i undervisningen samt være 
en del af fællesskabet med 
deres klassekammerater, 
ved hjælp af telepresence 
robotten Fable Connect. 
Indtil nu har projektet hjul-
pet 40 lungesyge børn i 
Danmark. 

GEMS Education 
Shape Robotics og verdens 
største skoleoperatør 
sam arbejder om udvik- 
lingen af læringsmaterialer 
der an vender Fable. I første 
omgang skal materialet  
bruges til computing-,  
science- og matematik-
undervisning på en af deres 
skoler i Dubai.
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Shape Robotics har siden 2017 og frem til 2020 
mere end fordoblet omsætningen hvert år. Fra 
2021 til 2023 forventes samme vækstrater som 
før Covid-19 ramte globalt.

Over 8.000 aktive Fable-robotter understøtter i dag 
skolesystemer verden over. De mange positive erfa-
ringer giver en stigende global efterspørgsel, der får 
Shape Robotics til at sigte efter at være etableret i alle 
verdens landes skolesystemer inden 2030. Shape Robotics 
fastholder de oprindelige vækstmål fra selskabets 
børsintroduktion i juni 2020, til trods for de mange skole-
nedlukninger i 2020. 

Forventer omsætningsvækst 
på mere end 80 procent  

Derudover arbejder selskabet løbende med at opti-
mere produkterne og logistik, samtidig med at det høje 
kvalitetsniveau bibeholdes, så bruttomargen på salg af 
selskabets produkter gradvist øges i alle distributions led.

Finansielle mål 

•  Gennemsnitlig vækst i omsætning på mere end 
80 procent pr. år imellem 2021 og 2023, med en 

•  Målsæt ning om omsætning på mindst 55 mio. 
DKK i 2023, og

•  Positiv pengestrøm i kalenderåret 2023 2017
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Det skønnes, at halvdelen af de jobs, vi kender i dag, vil 
blive overtaget af automatiserede løsninger allerede i 
næste årti. 

Vi bør som samfund sikre, at man kan løse opgaver på en 
både struktureret og kreativ måde, der giver mulighed 
for at fejle, lære, forbedre og tilpasse igen og igen, indtil 
problemet er løst. Derfor er viden om design og pro-
grammering og teknologi afgørende for at få succes på 
fremtidens arbejdsmarked. 
 
 

Fremtidens jobmarked som 
vækstmotor

Da Covid-19 "væltede" ind over alle verdens grænser 
og ind i hjemmene hos millioner af mennesker, lukkede 
skolerne ned som noget af det første, hvilket resulterede i 
et pludseligt opstået behov for digital fjernundervisning.

På bagkant af Covid-19 pandemien er der sket en 
gennemgribende mentalitetsændring i skolesystemer 
verden over. Det accelerede behov for fjernundervisning 
og ønsket om at inkludere ny teknologi i undervisningen 
har skabt en stor efterspørgsel på nye løsninger.
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Kvalitetsuddannelse
Shape Robotics kæmper for at skabe bedre muligheder for alle børn og unge i verden. Kvalitets-
uddannelse skaber økonomisk og social mobilitet og reducerer uligheden mellem køn. Det skaber 
et mere tolerant, fredeligt og innovativt samfund, der er bedre for alle at leve i. Fable er skabt med 
henblik på at inspirere unge til at løse nogle af verdens akutte problemer med kodning, program-
mering og robotteknologi. Undervisningsrobotten Fable forener undervisning og leg, ligesom den 
giver unge mennesker stærke teknologiske kompetencer og understøtter kreative designprocesser. 
Denne kombination skaber afgørende indlæringsværdi for de studerende og forbereder dem på at 
løse samfundets problemer effektivt og bæredygtigt. 

Trivsel og Sundhed
Skolen er central i børns liv og i deres faglige og sociale udvikling. Men millioner af børn kan ikke 
komme i skole på grund af fysiske og psykiske sygdomme. Fravær fra skolen fører ofte til isolation 
og mistrivsel. Derfor har Shape Robotics sammen med Rigshospitalets Børnecancerafdeling udviklet 
Fable Connect robotten, der får barnet tilbage i fællesskabet. Den giver barnet en oplevelse af at 
være til stede sammen med klassekammeraterne. Selvom det er et nyt produkt på markedet, er der 
allerede leveret mere end 300 robotter, som dagligt hjælper børn tilbage i skole. En vigtig faktor i at 
sikre en bred udbredelse er, at robotten koster mindre end en tiendedel af konkurrerende produkter.

ESG, verdensmål  
og kvalitetsundervisning
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David Johan  
Christensen
CEO & co-founder

Lars Nyengaard
Formand

Ledelse

Bestyrelsen

Ledelse og bestyrelse

Steen Lund
CCO

Kasper Støy
Bestyrelsesmedlem

Moises Pacheco
CTO, co-founder &  
bestyrelsesmedlem

André Fehrn
CFO

Michael Frank
Bestyrelsesmedlem

Shape Robotics er ledet af en professionel bestyrelse 
med erfaringer fra blandt andet robotmiljøet i Odense, 
IT-Universitetet, LEGO®, Edtech-branchen samt institu-
tionel forvaltning af innovative start-ups. 

Det primære mål for bestyrelsen er at understøtte og 
guide direktionens arbejde samt styre retningen for den 
overordnede strategi. Alle bestyrelsesmedlemmer væl-
ges eller genvælges, i udgangspunktet, for en periode 
på ét år i forbindelse med den ordinære generalforsam-
ling. Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger en for-
mand samt en næstformand. 

Selskabet ledes i det daglige af fire personer, som 
alle brænder for at forbedre den folkelige teknologi-
forståelse. Ledelsen kommer derudover med robuste 
uddannelse- og erhvervsbaggrunde fra fx Carnegie, 
MIT, DTU, LEGO® og revisionsbranchen.  

Selskabet tegnes af den administrerende direktør og 
bestyrelsesformanden og/eller den samlede bestyrelse. 

Den samlede ledelse er stærkere rustet end nogensinde, 
og med den kommende kapitaltilførsel, er vejen banet 
for den foranliggende kommercielle skalering. 
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Hvordan skal  
pengene bruges?

Shape Robotics har, siden det blev stiftet i 2015 og børs-
noteret i 2020, opbygget et solidt fundament for vækst 
på det globale marked for undervisningsrobotter. Virk-
somheden har nået et stadie, hvor Fable er anerkendt 
som et yderst attraktivt og konkurrencedygtigt EdTech 
produkt. Produktionen er fuldt skalerbar og de rigtige 
forhandlere er på plads mange steder i verden. 

På flere markeder er der store muligheder. Et godt  
eksempel er projektet med Lungeforeningen, som giver 
alle lungesyge børn i Danmark muligheden for at komme 
tilbage i skole med en Fable Connect robot. Et andet  
eksempel er projektet i Rumænien, der er det klart 
største til dato, hvor undervisning med Fable forventes 
at blive implementeret i op til 1.175 teknologilokaler.   

Shape Robotics har behov for yderligere finansiering for 
at kunne drage fuld fordel af disse muligheder og opnå 
ressourcer til at opsøge endnu flere muligheder. Med 
dette udbud af nye aktier står Shape Robotics stærkere i 
kampen for at forfølge internationale projekter.

Provenuet fra emissionen vil dermed blive anvendt til at 
finansiere en transformation af Shape Robotics, der kan 
nå et nyt stadie i forhold til udbredelse, omsætning og 
positionering på det globale EdTech marked. 

Økonomi
Vækstskabende salg og 

markedsføringsaktiviteter 

sammen med forhandlere
45%

Forberedelse og indkøb til  

projektet i Rumænien med  

1.175 Smartlabs
20%

Videreudvikling af Fable syste-

met og relaterede teknologier 20%
Optimering af produktion og 

logistik for at opnå yderligere 

prisreduktioner og skalerbarhed
15%
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Informationer om emissionen 

DISCLAIMER 
Denne brochure er en orientering til Shape Robotics A/S ("Selskabet") 
aktionærer og er ikke et tilbud eller en opfordring til tegning eller køb af 
tegningsretter eller aktier i Selskabet. 

Der sker intet offentligt udbud af aktier uden for Danmark. Personer uden 
for Danmark, der kommer i besiddelse af oplysninger om Udbuddet 
opfordres af Selskabet til selv at indhente oplysninger om og iagttage 
eventuelle begrænsninger og bør undersøge den lovgivning, herunder 
skattemæssige konsekvenser, som vil være relevant for den pågældende 
forud for en investering i aktier udstedt af Shape Robotics A/S. 

Denne brochure indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder 
udsagn om Selskabets aktiviteter. Sådanne fremadrettede udsagn er 
baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Selskabet finder 
rimelige. Disse fremadrettede udsagn omfatter kendte og ukendte risici, 
usikkerheder og andre væsentlige forhold, der kan få Selskabets faktiske 
resultater, udvikling, præstationer eller branchens resultater til at afvige 
væsentligt fra de fremtidige resultater, udvikling eller præstationer, der 
er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse frem adrettede 
udsagn. 

Hvis en eller flere af disse risici eller usikkerheder udløses, eller hvis en 
underliggende forudsætning viser sig at være forkert, kan Selskabets 
faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra 
det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet. 

Potentielle investorer, selskaber og rådgivere skal være opmærksomme 
på, at investeringer i selskaber, hvis aktier er optaget til handel på Nas-
daq First North Growth Market Denmark, kan være mere risikobetonede 
end investeringer i børsnoterede selskaber på et reguleret marked 
(hovedmarkedet), som defineret i EU-lovgivning (og implementeret i 
national lov). I stedet er de underlagt et mindre omfattende regelsæt 
og lovgivning, der er tilpasset mindre vækstselskaber. Selskaberne på 
Nasdaq First North Growth Market har ofte en kortere driftshistorik og 
er dermed er mere følsomme over for ydre og indre påvirkninger og ud-
sving. Ligeledes kan likviditeten, og dermed omsætteligheden, i aktier, 
der er optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark, 
være mere begrænset end ved investeringer i aktier noteret på hoved-
markedet. 

For yderligere information og i tvivlstilfælde henvises til selskabsmed-
delelsen om emissionen nr. 37 dateret den 26. august 2021, som også 
ligger på investorsiden. Ved uoverensstemmelser er det ligeledes ind-
holdet i selskabsmeddelelse nr. 37, der gælder.

Beskrivelse

Pris pr. aktie 9,80 DKK à nominelt 0,1 DKK.

Tegningsretter

Hver Eksisterende Aktionær bliver tildelt en (1) tegningsret for hver (1) eksisterende aktie, 
den pågældende aktionær ejer på tildelingstidspunktet den 3. september 2021 kl. 17.59 
(dansk tid). Der skal anvendes seks (6) tegningsretter til tegning af én (1) ny aktie i Shape 
Robotics.

Fortegning/Garanti

Der er modtaget bindende tegningstilsagn for i alt 3.165.801,80 DKK fra TAG Holding ApS.  
Dertil kommer, at der er givet garantitilsagn fra TAG Holding ApS på yderligere 
3.841.198,20 DKK, hvorved i alt 7.007.000 DKK, svarende til minimumsudbuddet eller 
62,8 procent af maksimumsudbuddet.

Provenu ved fuldtegning 11,148 mio DKK. 

Tegningsperiode

Tegning af nye aktier:  
· Fra den 6. september kl. 09.00 til den 17. september 2021 kl. 17.00. 
Handel med tegningsretter:  
· Fra den 2. september kl. 09.00 til den 15. september 2021 kl. 17.00

Udbuddet af nye aktier
Minimumsudbuddet af 715.000 nye aktier svarende til 7.007.000 DKK (100 procent  
garanteret)  og maksimumudbuddet 1.137.517 nye aktier svarende til 11.147.666 DKK.

Fortegning DKK

TAG Holding ApS (bindende fortegning) 3.165.801,80 DKK

I alt bindende fortegning 3.165.801,80 DKK

Tegningsgaranti fra TAG Holding ApS 3.841.198,20 DKK

I alt sikret andel af emissionen 7.007.000,00 DKK
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Sådan deltager du
Hvad er tilbuddet?
I tegningsperioden fra 6. september 2021 til den 17. sep-
tember 2021 kan du tegne nye aktier i Shape Robotics til 
9,80 DKK pr. stk.

Hvor køber du dette tilbud?
Du kan tegne Shape Robotics aktier på Nordnet eller via 
egen bank – enten online eller via din bankrådgiver.

Hvem kan deltage?
De nye aktier udbydes med fortegningsret for eksiste-
rende aktionærer. Enhver eksisterende aktionær bliver til-
delt en (1) tegningsret for hver en (1) eksisterende aktie, de 
ejer på tildelingstidspunktet i VP Securities A/S den 3. 
september 2021. Der skal anvendes seks (6) tegningsretter 
til tegning af én (1) ny aktie.

Andre investorer kan tegne aktier ved først at købe teg-
ningsretter i banken eller hos Nordnet. Tegningsretterne 
vil blive optaget til handel på Nasdaq First North Growth 
Market Denmark under ISIN-koden DK0061671955. 
Handelsperioden for tegningsretter løber fra den torsdag 
2. september 2021 kl. 09.00 (dansk tid) til onsdag den 15. 
september 2021 kl. 17.00 (dansk tid).

Hvad er sidste frist for at købe?
Tegningsperioden slutter den 17. september 2021 kl. 
17.00 (dansk tid), og derfor skal du have gennemført dit 

køb i banken inden dette tidspunkt. Sidste frist for at købe 
tegningsretter er den 15. september 2021 kl. 17.00 (dansk 
tid).

Hvordan tegner du de nye aktier?
Du køber de nye aktier elektronisk via Nordnets danske 
hjemmeside eller din egen kontoførende banks handels-
platform. Anvend bankens online Corporate Actions-
menu, hvor information om emissioner deles, eller kontakt 
din  bankrådgiver.

Hvis du ønsker at afgive bindende tegningsordre på nye 
aktier uden brug af tegningsretter, skal du bruge teg-
ningsblanketten. Den kan du hente på Shape Robotics’ 
investorside. Udfyld formularen, og send eller indlever 
den til din egen kontoførende bank, så banken har den i 
hænde senest den 17. september 2021 kl. 17 (dansk tid), 
hvis du vil være sikker på, at din tegning kommer med. 
Blanketten kan ikke anvendes hos Nordnet. 

Du skal være opmærksom på, at dit depotnr. og afreg-
ningskonto skal være i samme bank.

Hvis du vil vide mere?
Der afholdes investormøder i hele tegningsperioden.
Læs mere om møderne og find tegningsblanketten på 
shaperobotics.com/investor 

Ansvarlige aktører

Selskabet
Shape Robotics A/S
CVR-nr. 38 32 26 56

Afviklingsagent og  
aktieudstedende institut
Danske Bank A/S
CVR-nr. 61 12 62 28

Revisor 
PwC Statsautoriseret  
Revisionsanpartsselskab
CVR-nr. 33 77 31 88

Certified Adviser 
Norden CEF ApS
CVR-nr. 31 93 30 48

Juridisk rådgiver 
Nielsen Nørager  
Advokatpartnerselskab
CVR-nr. 32 30 33 74
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Shape Robotics A/S 
Rugmarken 18 

DK-3520 Farum

Telefon: (+45) 53 51 31 31 

E-mail: ir@shaperobotics.com

CVR-nr. 38 32 26 56


