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Meddelelsen indeholder intern viden.

Et succesfuldt strategisk opkøb og fokus på salg af komplette
robotlaboratorier medførte i fjerde kvartal 2021 et markant
omsætningsboost på ca. 12 millioner kr. for Shape Robotics, der er
børsnoteret på vækstbørsen Nasdaq First North Growth Market Denmark.
Nu opjusterer Shape Robotics (eller ‘Selskabet’) guidance for 2021 og
beviser, at den danske EdTech-virksomhed overgår virksomhedens
ambitiøse vækstmål.

Shape Robotics forventer at slå sine omsætningsmål på minimum 80 pct for regnskabsåret
2021. I stedet for en omsætning på 14 til 17 millioner kroner forventer danske Shape Robotics
nu at lande en omsætning på 17 til 18 millioner kroner. Opjusteringen for 2021 svarer til en
omsætningsvækst på 180-200 pct. i forhold til året før og overstiger dermed IPO-
forventningerne. Væksten vil stige yderligere i det kommende år.

“I forbindelse med børsnoteringen i 2020 satte vi os det ambitiøse mål, at vi inden udgangen af
2023 ville omsætte for minimum 55 millioner kroner samt have positiv pengestrøm. Nu regner
vi med, at vi allerede i 2022 kan ramme en omsætning på 42-47 millioner kroner,” siger CEO
og grundlægger af Shape Robotics David Johan Christensen og fortsætter:

“Shape Robotics leverer nu på de omsætningsmål, som vi gik på børsen med. Det strategiske
opkøb af StoryKids har sat en historisk fart på omsætningen i fjerde kvartal. Nu går vi ind i
2022 med en solid omsætning og sikker forretningsdrift og kigger optimistisk ud over de
kommende år,” siger CEO David Johan Christensen, der sammen med den professionelle
bestyrelse og medarbejderteam har effektueret den nøje planlagte vækst- og
ekspansionsstrategi, der kommer til at drive væksten i de kommende år.

STEAM Labs – Plug and play teknologiforståelse giver gevinst

Den danske EdTech-virksomhed vinder kontinuerligt større og større andele af det
internationale STEAM-marked (Science, Technology, Engineering, Arts, Math). Dermed baner
Shape Robotics vejen for det nye robot- og teknologi-marked, som vinder indpas i den
internationale undervisningssektor, der efterspørger omkostningseffektive og hurtigt
implementerbare løsninger.



“Vi sælger nu både robotter og fuldt funktionsdygtige turn key-laboratorier til skolesystemer og
integrerer teknologien i undervisningen. Flere skoler investerer i digitalisering og STEAM-
teknologi, og vi er pt. i gang med at bygge 15 laboratorier,” siger CEO David Johan
Christensen, der påpeger, at Selskabet er godt rustet og kan anvende flere forskellige
komponenter og designs til at opnå samme produkt og dermed møde den stigende
internationale efterspørgsel på de eftertragtede robotter på trods af usikkerhed i globale
forsyningskæder.

Det konceptuelle STEAM Lab (også kaldet SmartLab) er udviklet af Shape Robotics tætte
samarbejdspartner, INACO, indeholder blandt andet Fable Robotter, Virtual Reality Headsets,
3D Printere og fuldt møblement. Et integreret læringsmateriale og let tilgængelig support
fuldender implementeringen i undervisningen effektivt og giver hurtig værdi for både lærere og
elever.

Momentum i nye millionmarkeder

I Østeuropa bærer Selskabets hovedmarked, Rumænien, den teknologiske førertrøje og har
intentionen om at implementere 1.175 SmartLabs på rumænske skoler. Shape Robotics
forventer at skulle deltage i implementering heraf som leverandør til projektet, der med en
samlet ordreværdi på 420 millioner kroner vil understøtte vækstambitionen på minimum 80
pct. årligt i de kommende år.

“Vores løsning er blevet udvalgt til at skabe grundlaget for genopbygningen af Rumæniens
samfundsøkonomi og fremtidige jobskabelse, og mange andre europæiske lande vælger en
lignende strategi for at opgradere deres skolesystemer og styrke den nationale digitale
infrastruktur,” fortæller CEO David Johan Christensen.

I fjerde kvartal 2021 forventer Shape Robotics en omsætning på ca. 12 millioner kroner, som
især skyldes salg af skolerobotten Fable i Danmark, USA og Australien samt et stigende
investeringsmomentum for og efterspørgsel efter turn key STEAM Labs i Europa, Mellemøsten
og de store oversøiske markeder.

“Vi forventer også at se det tyske marked vokse markant, og markedet i Emiraterne ser
lovende ud og bygger på et partnerskab med verdens største kæde af privatskoler. Specielt i
USA og UK vil vi kunne opnå endnu bedre traction, når vi igen kan få ”boots on the ground” og
besøge skolerne på bagsiden af pandemien,” siger CEO David Johan Christensen.

Den stigende efterspørgsel efter robotteknologi og digitale løsninger i uddannelsessegmentet
samt færdigudarbejde og gennemtestede turn key STEAM Labs understøtter Shape Robotics’
forventning om høj vækst i fremtiden. Derfor opjusterer Shape Robotics sin guidance til
regnskabsåret 2022 og sigter efter at lande en omsætning i niveauet 42 til 47 millioner kroner,
hvilket svarer til en omsætningsvækst på mere end 200 pct. Shape Robotics’ årsregnskab for
2021 forventes præsenteret den 24. marts 2022.

Dansk robot er et “kvantespring” i teknologi-undervisning

Med den populære skolerobot Fable giver Shape Robotics verden et effektivt redskab til at
imødekomme en fremtid, hvor både arbejdsmarkedet og globale udfordringer kræver hidtil uset
teknologisk kunnen, og hvor efterspørgslen efter kompetent arbejdskraft vil indbefatte
indgående viden om kodning og programmering.

“På et samfundsmæssigt plan bliver børns teknologiske færdigheder afgørende for, om en
nation kan opretholde konkurrenceevne, skabe velstand og levere arbejdskraft til
arbejdsmarkedet. Det skønnes, at halvdelen af de jobs, vi kender i dag, vil blive overtaget af
automatiserede løsninger allerede i næste årti. Vi bør derfor som samfund forberede os på at
møde de krav til kodning og programmering, som bliver afgørende for at få succes på det
fremtidige arbejdsmarked i en globaliseret verden,” siger CEO David Johan Christensen.



Shape Robotics arbejder for at give skoleelever hands-on erfaring og forståelse af ny teknologi
på en måde, så alle elever i klassen aktiveres og reelt opnår nye færdigheder.

“Jeg møder en begejstring og en aha-oplevelse hos lærere, der hurtigt indser, hvor let vores
teknologi er at bruge, og hvor stor effekten er hos eleverne uanset deres akademiske
udgangspunkt. Ofte ser vi, at børn blomster i kontakten med robotterne - også de børn, der
normalt ikke virker engagerede og sidder bagerst musestille,” fortæller CEO David Johan
Christensen og afslutter:

“Fable-robotten muliggør endnu et teknologisk kvantespring i klasselokalet. Først fik alle elever
lommeregnere til at omfavne matematikken, dernæst fik de laptops for at blive digitale. I
fremtiden vil undervisnings-robotter florere naturligt i klasseværelset og i specialdesignede
STEAM Labs og sørge for, at nye generationer opnår den afgørende teknologiske indsigt, der
bliver fundamentet for teknologiske løsninger på globale udfordringer.”
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