
Danske Shape Robotics lander enorm europæisk
ordre og opjusterer markant: “Nu kickstarter vi et
teknologisk kvantespring for Europa”

Den danske robotvirksomhed Shape Robotics har fået grønt lys af INACO
til at levere og installere minimum 100 SmartLabs på rumænske skoler
inden sommeren 2022. Med finansiel støtte fra EKF og Danske Bank
blåstemples det danske robot-selskab dermed som leverandør af kritisk
undervisnings-infrastruktur, der skal forberede Europa på en fremtid, hvor
teknologiforståelse bliver afgørende.

København, den 15. februar 2022

Som tidligere meldt ud har Shape Robotics arbejdet gennem vinteren frem mod at lande en
milepælsordre til levering af fuldt funktionsdygtige plug and play robot-laboratorier - de såkaldte
SmartLabs. Shape Robotics har siden juni 2020 været noteret på Nasdaq First North, og nu
skal Selskabet levere de første 100 SmartLabs før sommeren 2022 med en samlet forventet
faktureringsværdi på 60 mio. kr. SmartLab-projektet er finansieret af Rumæniens ”recovery
and resilience plan” ved det rumænske undervisningsministerium samt lokale offentlige
myndigheder.

Den store ordre får nu Shape Robotics til at opjustere guidance for 2022 fra 42-47 mio.kr. til
60-70 mio. kr.

CEO og grundlægger af Shape Robotics David Johan Christensen ser ordren som en
skelsættende milepæl for Shape Robotics, der nu etablerer en langsigtet og historisk stor
indtjeningskilde.

“Så er ordren i hus, og nu skal varen leveres. Vi har i løbet af efteråret bygget, testet og
perfektioneret 15 succesfulde SmartLabs, som har sat os i stilling til at kunne levere de i første
omgang 100 laboratorier på baggrund af et solidt erfaringsgrundlag, og vi har minimeret risici.
Vi har halveret vores produktionstid, fundet stærke lokale og internationale samarbejdspartnere
og har opbygget en solid logistikkæde. Før tog det en uge fuldt ud at installere et laboratorie.
Nu kan vi gøre det på 2-3 dage. Vi bliver hver dag hurtigere og optimerer løbende vores
leverancer og vores tætte samarbejde med lokale undervisningssystemer.

Skal levere nøgleklare laboratorier i stor skala

Projektets samlede mål er at implementere minimum 1175 SmartLabs i Rumænien inden for
2-3 år, men Shape Robotics er godt forberedt og har indgået stærke strategiske
samarbejdsaftaler med blandt andet Hewlett Packard, Craftbot og Avantis samt opbygget
lagerkapacitet siden sensommeren 2021. Det allerede stærke, lokale team i Rumænien vil over
de næste måneder blive yderligere forstærket med et tocifret antal nyansættelser, og
organisationen er klar til at levere plug and play SmartLabs til skoler over hele Rumænien.

“Den store ordre kommer ikke som en overraskelse, da vi har været i positiv dialog og i
testfase igennem en del tid. Derfor har vi allerede klargjort alt for at kunne levere. Vores supply
chain er signet off med markedsledende virksomheder, der leverer Virtual Reality, computere,



3D printere og møblering til vores laboratorier. Vi har kontinuerligt haft fokus på optimering af
produktions- og leveringsprocesser, og nu kan vi bruge disse erfaringer til at levere varen
endnu mere effektivt,” siger CEO David Johan Christensen, der påpeger, at leverancen betyder
at selskabet opjusterer forventningerne til regnskabsåret 2022 fra en omsætning på 42-47 mio.
kr. til 60-70 mio. kr.

Historisk omsætningsvækst - og mere i vente

Den danske roboteksportør og distributør af turn-key SmartLabs annoncerede d. 5. jan. 2022
en forventet omsætning på 42 til 47 mio. kr. i 2022, hvilket svarer til en omsætningsvækst på
mellem 130 pct. og 160 pct. fra sidste regnskabsår.

Den store EU-ordre i Rumænien rykker de allerede ambitiøse forventninger, da en succesfuld
levering af SmartLabs vil afstedkomme en samlet faktureringsværdi på 60 mio. kr. i løbet af
første halvår af 2022.

Samtidig med den store europæiske ordre til det teknologisk ambitiøse rumænske
undervisningssystem, ser Shape Robotics stor vækst i salget til det store lands mange private
skoler, der også begynder proaktivt at efterspørge SmartLabs.

“Nu kickstarter vi et teknologisk kvantespring i Centraleuropa. I Rumænien er der en million
unge mennesker i alderen 10-14 år. De udgør et kæmpe potentiale for Rumænien og for
Europa. Unge mennesker vil i vores SmartLabs have langt bedre mulighed for at skabe sig en
karriere i teknologisektoren og sikre Europæisk konkurrencedygtighed i en fremtid, hvor
forståelse af teknologi er hovednøglen til at opretholde konkurrenceevne og skabe vækst og
velstand,” siger CEO David Johan Christensen, der ser særdeles optimistisk ind i 2022.

Blåstempling af eksportpotentiale og fuld finansiering

Danmarks Eksportkredit (EKF) vil være med til at understøtte Shape Robotics projekter i
Rumænien og stiller garanti for den nødvendige finansiering. Ligeledes blåstempler også
Danske Bank den danske robotvirksomhed og står som solidt fundament bag den fremtidige
vækst. Vicedirektør i EKF, Per Holm Lynglund, ser frem til at følge den danske
teknologivirksomhed på en lovende vækstrejse ud i Europa over de næste år.

“EKF – Danmarks Eksportkredit er sat i verden for at understøtte danske eksportvirksomheder,
og vi hjælper med at finansiere Shape Robotics, nu hvor de skal levere på en anseelig
eksportordre. De har som mange andre eksportvirksomheder brug for driftsfinansiering. Der
går vi ind og dækker 80 pct. af bankens risiko og sikrer dermed den nødvendige finansiering til
levering af ordren." siger Per Holm Lynglund vicedirektør i EKF og fortsætter:

“Det er jo teknologi og viden, vi skal leve af i fremtiden og derfor er hands-on erfaring og
forståelse af ny teknologi vigtig for de nye generationer. Vidensdanmark skal udvides både
herhjemme og udover Danmarks grænser. Med ordren i Rumænien får Shape Robotics en
vigtig referencekunde, og dansk teknologi kommer nu på det internationale landkort med en
løsning, der kan udrulles hen over Europas undervisningssystemer.”

Den stærke finansielle alliance sikrer Shape Robotics arbejdskapital til implementering og
installering af SmartLabs med en kredit, som kan udvides i takt med at projektet udrulles. 

Rumænien bliver et “powerhouse” i Europas teknologiske infrastruktur

Shape Robotics bygger og implementerer SmartLabs, men gør det under
paraplyorganisationen, INACO, der er Rumæniens største undervisnings-NGO. INACO
arbejder målrettet for at skabe fremtidens teknologiske kvantespring i Europa - og i denne
mission spiller danske Shape Robotics en nøglerolle, fortæller Andreea Paul, grundlægger af
INACO.

“The solutions provided by Shape Robotics in our SmartLab implementation, are both easily
implementable, affordable and have shown their efficacy. Shape Robotics are therefore going



to be a key partner for INACO. With this confirmed commitment from the European Union, we
are proud to begin expanding the solution across the entire European Educational System, in
the coming years. This can be a game changer not only for Romania. Our entire country is now
undertaking a journey towards a better future. We at INACO are determined to help foster a
whole generation of young Romanians to embrace technology so that our country one day
becomes a European powerhouse that delivers affordable high tech solutions that will benefit
all Europeans.”

INACO er med solid støtte fra EU gået særdeles ambitiøst til værks for at fremme digitalisering
af uddannelsessystemet i Rumænien. Som en del af det EU finansierede projekt i Rumænien
“Recovery and Resilience Plan” (PNRR) bliver Shape Robotics hermed en leverandør til den
overordnede indsats for at hjælpe EU-medlemsstaterne med at etablere solide rammer for
fremtidens højteknologiske uddannelse i kølvandet på SARS-Cov2-epidemien.
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