
Shape Robotics er valgt som leverandør
i et stort projekt
Selskabsmeddelelse nr. 54 - 2021
København d. 11. november 2021

Meddelelsen indeholder intern viden.

Shape Robotics datterselskab i Rumænien er valgt som underleverandør til et projekt for det
rumænske forsvarsministerium, hvor der skal installeres ét større og fem mindre
teknologilokaler til uddannelsesbrug på officer-akademiet nær Bucharest.  Ordren har en værdi
på MDKK 2.4 for Shape Robotics Romania. Teknologilokalerne skal implementeres i Q4 2021.
  

"Vi oplever i øjeblikket stor interesse fra skoler og uddannelsesinstitutioner der efterspørger
hjælp til implementering af teknologiforståelse i undervisningen. Dette projekt er et godt
eksempel og demonstrerer samtidigt den stærke synergi og de nye muligheder der opstod ved
opkøbet af Shape Robotics' Rumænske distributør i august." CEO, David Johan Christensen

Det vundne udbud er ikke relateret til det EU-finansieret projekt i Rumænien, hvor 1.175 skoler
skal have et SmartLab.

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
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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