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Meddelelsen indeholder intern viden.

Denne meddelelse er et resumé og bør læses sammen med Selskabets kvartalsrsrapport offentliggjort 11.
november 2021. Rapporten er tilgængelig på selskabets hjemmeside, samt dette link.

Shape Robotics aflægger kvartalsrapport for tredje kvartal 2021 og forventer fortsat en omsætning på MDKK 14-17 i
indeværende regnskabsår.

• Omsætningen for kvartalet falder med 54% i forhold til samme periode sidste år; TDKK 764 (1.672)
• Omsætningen for årets første ni måneder er dog fortsat 9% over samme periode sidste år TDKK 5.108

(4.665)

” På flere andre nøglemarkeder har Q3 ikke levet op til vores forventninger og derfor ser vi en nedgang i salget i
perioden sammenlignet med sidste år. Vi fortsætter arbejdet med at øge salget på de nøglemarkeder der stadig er
bagud.  Ordreindgang og pipeline for Fable og SmartLab samlet set ser dog stærk ud i Q4 og vi forventer derfor
fortsat en omsætning på DKK 14-17 millioner i 2021.” siger David Johan Christensen, CEO.

Øvrige højdepunkter:

• Fortegningsemission markant overtegnet med bindende tilsagn fra eksisterende og nye investorer på
MDKK 37 - selskabets emission udgjorde op til MDKK 11.

• Distributionsaftale med en førende leverandør (Raymond Education) af undervisningsmidler i Dubai og
UAE.

• Shape Robotics køber EdTech virksomhed i Rumænien (StoryKids by EP), senere navngivet til Shape
Robotics Romania.

• Åbning af de første SmartLabs i Rumænien, med stor pressebevågenhed og deltagelse fra den rumænske
regering samt den danske ambassadør i Rumænien.

• Ovennævnte projekt med 1.175 SmartLabs på rumænske skoler i de kommende år, og et
omsætningspotentiale på over MDKK 400 skrider planmæssigt fremad

Tilmeld dig eventet ” Shape Robotics - Præsentation af Q3 kvartalsregnskabet” her. Eventet afholdes 15. november
kl. 11, i samarbejde med HC Andersen Capital.

---

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 efteråret 2021 udvidede Shape Robotics virksomhedens aktiviteter ved at opkøbe et selskab i Rumænien der i et

https://www.shaperobotics.com/investors-media/
https://www.shaperobotics.com/wp-content/uploads/2021/11/Q3-rapport-2021.pdf
https://hcandersencapital643.clickmeeting.com/shape-robotics-praesentation-af-q3-kvartalsregnskabet/register


koordineret samarbejde med andre EdTech virksomheder og NGO’er specialiserer sig i at tilbyde helstøbte
teknologi-laboratorier til skoler. Sådanne ”SmartLabs” inkluderer alt fra Fable robotter, 3D printere og virtual reality
udstyr til special designede møbler, AV udstyr og computere.
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