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Orientering/rettelse:
Meddelelsen er sendt på engelsk kl. 08.58 den 22. juni 2022. Men af meddelelsen fremgik
datoen som værende den 21. juni, 2022. 
Selskabet orienterer desuden, at selskabsmeddelelser, kvartalsrapporter og årsrapporter
fremadrettet vil blive kommunikeret på engelsk af hensyn til udenlandske investorer. Herunder
er selskabsmeddelelsen oversat til dansk. Der er ingen øvrige ændringer.

Orientation/correction:
The announcement was sent in English at 08:58 on 22 June 2022. But the announcement
stated the date as being June 21, 2022. 
The Company also informs that company announcements, quarterly reports and annual reports
will be communicated in English for the sake of foreign investors. There are no other changes.

Meddelelsen indeholder intern viden.

Med det mål at lette og optimere teknologisk uddannelse i skolesystemer rundt om i verden har
Shape Robotics nu indgået et historisk partnerskab med Samsung Electronics og øger
indtægtsforventningerne for 2022. Desuden forventer selskabet at opnå positivt EBITDA i
andet halvår af regnskabsåret 2022.

Aftalen mellem de to førende teknologiproducenter betyder, at Shape Robotics bliver en del af
Samsungs forhandlerpulje i Rumænien og Bulgarien. Shape Robotics vil også fungere som
Value Added Distributor - udvikle software til Samsungs produkter, der muliggør
"konnektivitet" med anden relevant teknologi, herunder med Shape robotics' eget
flagskibsprodukt, Fable Robot.

Partnerskabets indvirkning på uddannelsessektoren vil betyde en mere effektiv læring af
vigtige teknologiske færdigheder på alle akademiske niveauer.

"Behovet for at lære vores børn nye færdigheder til den digitale tidsalder har aldrig været
større. Derfor er vi glade for at kunne samarbejde med Shape Robotics, som vi ser som
værende på forkant med Edtech-løsninger, og som ligesom os selv er ivrige efter at bringe
innovative ideer og teknologi til klasseværelset for bedre at forberede den næste generation."
 Simon Jackson, VP European Display Organization, Samsung Electronics

Partnerskabs- og distributionsaftalen med Samsung omfatter i første omgang, at Shape
Robotics bliver distributør af Samsungs produkter til uddannelsessektoren i Rumænien og
Bulgarien, men partnerskabet vil også omfatte en fælles indsats for at lette og levere



teknologiske løsninger til skolesystemer i andre lande i Central- og Østeuropa (CEE-
regionen). Løsningerne i økosystemet vil blive rullet ud i 19 lande i CEE-landene i løbet af de
næste 3 år og udvide dækningen på europæisk plan i løbet af de næste 5 år.

"Vi er glade for at bringe Samsungs nyeste teknologi tættere på uddannelsessektoren og har,
som vi mener, et reelt bidrag til digitaliseringen.

Samsung Electronics, som en digitaliseringstrendsætter, med dominerende
markedstilstedeværelse i de fleste af brancheområderne, har valgt uddannelse som et af de
vigtigste strategiske initiativer.

Partnerskabet med den danske virksomhed Shape Robotics kommer på et afgørende
tidspunkt, hvor efterspørgslen efter EdTech-løsninger på tværs af CEE-regionen oplever en
eksponentiel vækst..."  Cristian Constantin, head of Enterprise Business Team &
Education Strategy Director CEE, Samsung Electronics

Shape Robotics' forventninger til 2022 hæves fra 60-70 mio. kr. til 75-85 mio. kr., og selskabet
forventer nu positivt EBITDA i andet halvår af 2022.

Guidance 2022
Omsætning 2022; M.DKK 75-85
EBITDA 2. halvår 2022; M.DKK +2 til +4
EBITDA FY 2022; M.DKK -2 to +2

Omsætningsvæksten forventes primært at ske i tredje kvartal og fjerde kvartal 2022 og vil
derfor ikke blive afspejlet i halvårsregnskabet, hvor regnskabsperioden slutter den 30. juni
2022.
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