
Dansk EdTech-virksomhed ansætter
finansiel kronprins som ny topchef: “Nu
skal kæmpeordren leveres”
Som tidligere udmeldt påbegynder danske Shape Robotics at levere og implementere 100
undervisningslaboratorier med en samlet forventet faktureringsværdi på 60 millioner
kroner. De 100 såkaldte SmartLabs udgør den første leverance i en samlet set historisk stor
investering på 1175 SmartLabs, der over de næste 2-3 år skal leveres til det rumænske
undervisningssystem. 

EdTech-selskabet vælger derfor nu at gennemføre en strategisk ledelsesrokade for at sikre
den mest effektive udnyttelse af ledelsesteamets kompetencer. Shape Robotics fremtidssikrer
dermed i forhold til både effektiv drift og fortsat værdiskabende innovation. Ændringerne lyder:

Nuværende CFO André Fehrn tiltræder pr. dags dato som administrerende direktør.

Nuværende CEO og grundlægger David Johan Christensen tiltræder pr. dags dato som
vicedirektør og indstilles til bestyrelsen.

Effektiv drift skal forløse global efterspørgsel

Ifølge afgående CEO David Johan Christensen forbliver både udviklings-, vækst- og
salgsstrategi uændret for Shape Robotics med Andre Fehrn som ny CEO.

”Kunder og investorer kan med denne rokade forvente, at vi får en endnu bedre og mere
effektiv drift og en endnu bedre og mere effektiv innovation. Det er en rokade, der vil gøre
vores virksomhed stærkere i en stund, hvor ordrebogen er fuld, og hvor vi skal løfte i fælles flok
for at møde den store efterspørgsel i markedet og levere på vores ambitiøse men realistiske
målsætninger,” siger David Johan Christensen, tidligere CEO i Shape Robotics.

Han overgiver nu driften til virksomhedens finansielt og kommercielt erfarne kronprins, den 38-
årige CFO André Fehrn. André Fehrn har siden 2017 været ansvarlig for finans og
administration og bærer derfor et dybt kendskab til både virksomhedens organisatoriske og
finansielle forhold. Han har de seneste år haft hænderne dybt begravet i både forarbejdet og
nu forløsningen af kæmpeordren til Rumænien, som skal være modus operandi for at levere
undervisningsteknologi til andre nationale skolesystemer.

Overlader hjertebarn til driftsikker finansprofil

Grundlægger og afgående CEO David Johan Christensen er stolt af at have fundet den rette
profil indenfor egne rækker til fremover at lede Shape Robotics og have det sidste ord.
Kontrollen med sit eget hjertebarn overlades nu til en følgesvend, der igennem snart fem år
utrætteligt og trofast har understøttet Shape Robotics igennem både børsnoteringsproces,
emission, virksomhedsopkøb og senest milepælsordren til Rumænien.

“Personligt er André driftsikker, og han vil have hånden på rattet og træffe beslutninger hurtigt.
Andrés professionalisme og effektivitet skaber stor tillid hos medarbejderne. Han er en rolig



mand, men som også udviser autoritet, og det er vigtigt for en god leder af en børsnoteret
virksomhed,” siger afgående CEO David Johan Christensen, der glæder sig til at fortsætte
ledelsen af virksomheden sammen med André og få mere tid til strategisk innovation.

Shape Robotics har med et færdigudviklet og gennemtestet produkt, der bruges på skoler i
hele verden, styr på det teknologiske fundament i virksomheden. Med den nye rokade kan
EdTech-selskabet fokusere sine ressourcer i endnu højere grad end før mod to
hovedstrategiske linjer: profitabel vækst og udvikling af nye produkter og forretningsområder.

Kæmpeordre skal fungere som salgsmotor

Tiltrædende CEO André Fehrn ser frem til at lede den danske EdTech-virksomhed videre på
den internationale vækstrejse, som har fået momentum med gennembruddet i Rumænien,
hvor tusinder af skoler i både privat og offentligt regi vil bygge fremtidens teknologiundervisning
på Shape Robotics’ plug and play SmartLabs.

“Jeg skal sikre, at vi kan levere kæmpeordren til Rumænien og kommende nye markeder. Den
rumænske ordre skal fremover fungere som salgsmotor i resten af Europa, og den proces skal
jeg lede med min eksekverende forretningstilgang og min mangeårige kommercielle erfaring,”
siger den kommende CEO, André Fehrn og fortsætter:

”SmartLab-projektet er præget af tunge processer i form af godkendelser, jura og logistik. Det
er netop min spidskompetence at navigere i det bureaukratiske virvar og håndholde en
langsigtet og finansielt velfunderet tilgang til det store internationale vækstpotentiale, som vi
kun lige har taget hul på.”

Kunne have mistet kronprins på grund af travlhed

David og den professionelle bestyrelse mener, at André Fehrn både besidder evnerne og
erfaringen til at lede Shape Robotics og skabe værdi for aktionærer. Nu bliver beslutningen
endelig truffet om at lukke finansdirektøren ind i varmen som CEO med fuld
beslutningsdygtighed og tiltro fra grundlæggeren.

“Midt i en travl proces frem mod en historisk ordre har jeg måske ikke været tilstrækkelig
tydelig om mine fremtidsplaner med et rettidigt ledelsesskifte - særligt med André i tankerne,”
siger kommende vicedirektør, David Johan Christensen, og indrømmer, at han og Shape
Robotics derfor var tæt på at miste en vigtig profil.

“André er en ambitiøs mand, og han fik for nogle uger siden pludseligt en mulighed for at få
mere ansvar i et større selskab som en del af den øverste ledelse. Den ansvarlighed og det
ambitionsniveau, som André beviseligt besidder, er vi nu i mellemtiden heldigvis blevet enige
om bedst forløses i en position som topchef for Shape Robotics, som han har arbejdet så hårdt
for i årevis,” siger grundlægger David Johan Christensen.

Shape Robotics forventer en omsætning i niveauet 60-70 mio. kr. i 2022.
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