
Shape Robotics afleverer stærkt
halvårsregnskab og forventer at overgå
IPO-målsætningerne
Børsnoterede Shape Robotics A/S ("Shape Robotics")
offentliggør i dag sit halvårsregnskab, hvor omsætningen er
forøget med 260 procent sammenlignet med 1. halvår 2021.
Forventningerne til hele regnskabsåret 2022 er en samlet
omsætning i spændet 75-85 mio. kr.

Pressemeddelelse, København, 25. august 2022

Efter at have nået en række milepæle i 2022 præsenterer den danske EdTech scale-up Shape
Robotics i dag både høj omsætningsvækst og et forbedret EBITDA-resultat for de første seks
måneder af 2022. Shape Robotics har øget sin omsætning i første halvår af 2022 med 260 pct.
i forhold til første halvår af 2021, og forventer at overgå målsætningen i prospektet omkring
selskabets børsnotering, der estimerede en realiseret omsætning på 55 mio. kr. i 2023.

Med et mål om at skabe et økosystem for uddannelsesteknologi har Shape Robotics i første
halvår 2022 indgået vigtige partnerskaber, der giver selskabet en mere effektiv adgang til at
servicere uddannelsessystemer i hele Europa og resten af verden.

Ifølge CEO i Shape Robotics, André Fehrn, bygger selskabets høje vækstrate på et historisk
løft i europæiske investeringer i EdTech, anført af EU. Shape Robotics forventer yderligere
vækst i andet halvår af 2022, da selskabet, foruden levering af SmartLabs, deltager i flere
offentlige udbud der afsluttes i andet halvår.

"Shape Robotics står nu med oplagt mulighed for at etablere en bredsporet ordrepipeline med
potentiel deltagelse i mere end 200 nye udbud alene i 2022, foruden SmartLabs. I løbet af de
næste 4-5 år er der et stort vækstpotentiale for Shape Robotics, og vi forsøger sammen med
vores partnere at skabe en førerposition inden for den globale EdTech-trend. Vi har indledt et
stærkt og langsigtet partnerskab med Samsung og vores fortsatte vækstrejse er velfinansieret
af solide banker i henholdsvis Danmark og Rumænien," siger CEO André Fehrn.

I Shape Robotics nuværende hovedmarked, Rumænien, udgør den samlede investering i
uddannelse mere end 3 mia. euro (ca. 22 mia. kr.), hvoraf 70 pct. er afsat til digitalisering af
uddannelse og EdTech-initiativer. De europæiske ambitioner for digitalisering af uddannelse
kom i forbindelse med Digital Education Action Plan, som EU Kommissionen fremlagde i
september 2020. Planen frigjorde betydelige europæiske midler afsat til digitalisering af
uddannelse i alle medlemslande.

“Vi er godt positioneret til at indfri og endda overgå vores høje ambitioner. Vi forbereder os pt.
sammen med vores partnere på at komme ind på markeder med lignende projekter i blandt
andet Ungarn, Bulgarien og Polen,” siger CEO André Fehrn.

Finansielle højdepunkter



Resultaterne fra de første 6 måneder af 2022

• Selskabet har realiseret en omsætning på 15.636 MDKK (4.345), svarende til en
omsætningsvækst på x3,6.

• Dækningsbidraget for perioden var 5.7 MDKK (2,1).
• Bidragsmargin, i procent, er fortsat høj, 37%, sammenlignet med forventede 26%.

Virksomheden forventer dog stadig at, at marginen vil være lavere i slutningen af året
og opretholder 26%.

• EBITDA forbedres næsten MDKK 1,7
• Nettoresultatet er uændret i forhold til 1. halvår 2021 som følge af højere finansielle

omkostninger og afskrivninger.
• Lagerniveauet er steget mere end MDKK 10 sammenlignet med regnskabsåret 2021

for at kunne levere på bekræftede ordrer og pipeline i 3. og 4. kvartal 2022 samt
investeringer i halvledere og andre kritiske komponenter til produktion i 2023.

Virksomhedens højdepunkter i 1H 2022

• Med det mål at lette og optimere teknologisk uddannelse i skolesystemer rundt om i
verden indgik Shape Robotics partnerskab i juni med Samsung Electronics og øgede
forventningerne til 2022.

• I april indgik Shape Robotics en treårig distributionsaftale med Altex, Rumæniens
største it- og elektronikforhandler. Aftalen sikrer dermed Shape Robotics' særstatus
som eneleverandør af flere uddannelsesteknologier, herunder robotter, 3D-printere og
VR-briller. Kontraktens forventede værdi er 35 mio. kr. over de næste tre år.

Forventninger til 2022

Selskabet forventer, at omsætning for 2022 vil ligge i intervallet MDKK 75 til 85 med et EBITDA
på MDKK +2 til +4 i 2. halvår 2022.
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