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Denne selskabsmeddelelse indeholder intern viden.

Shape Robotics datterselskab i Rumænien har indgået et aftalememorandum med Global
Education en del af Lumina Foundation (www.lumina.ro), der er den største privatskoleoperatør
i Sydøsteuropa.

Intention med partnerskabet er som udgangspunkt installation af 5 stk. SmartLabs i 4. kvartal
2021 på rumænske Lumina skoler. Normalprisen for ét SmartLab er 95.000 EUR, 5 stk.
SmartLabs svarende derfor til en samlet ordreværdi for Shape Robotics på op imod 3,5 MDKK,
hvilket potentielt kan gøre aftalen til virksomhedens største ordre til dato.

Lumina driver en række privatskoler i Rumænien og resten af verden, og er således ikke en del
af det omtalte ”1.175 stk. Smart Labs” projekt (jf. selskabsmeddelelse nr. 33 og nr. 38) – der er
et led i Rumæniens ”Recover and Resilience plan” delvist finansieret af EU, idet finansiering
hertil henvendes mod offentlige skoler.

”Udover at Shape Robotics forventeligt skal levere til det EU-finansieret projekt i Rumænien,
hvor 1.175 offentlige skoler skal have et Smart Lab, ser vi nu også en efterspørgsel fra
privatskoler, som ligeledes ønsker at kunne tilbyde deres elever et højteknologisk laboratorium.
Smart Lab konceptet står allerede stærkt i Rumænien og vi begynder nu også at se interesse fra
andre lande.”, udtaler David Johan Christensen, CEO i Shape Robotics.

Aftalen med Lumina Foundation, er en udvidelse af et allerede eksisterende partnerskab, idet
Shape Robotics datterselskab i Rumænien, også faciliteter privatskole-kæden med en
abonnementsbetalt online undervisningsplatform kaldet SchoolFlix.

Shape Robotics fastholder det finansielle mål for 2021, med en omsætning i niveauet 14-17
mio. kr.

---

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

http://www.lumina.ro/


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.

Yderligere Information

David Johan Christensen, CEO Shape Robotics A/S
Tel. (+45) 2685 0903
Email: david@shaperobotics.com

Investor relations

André Fehrn, CFO Shape Robotics A/S
Tlf. (+45) 2444 8556
Email: ir@shaperobotics.com
Rugmarken 18, 3520 Farum, Denmark
CVR-nr. 38322656
www.shaperobotics.com

Certified advisor kontakt
Norden CEF A/S
John Norden
Tlf: +45 20 72 02 00
E-mail: jn@nordencef.dk
www.nordencef.dk

http://ir@shaperobotics.com/
http://www.shaperobotics.com/
mailto:jn@nordencef.dk
http://www.nordencef.dk/

