
Shape Robotics gennemfører opkøb i
hastigt voksende hovedmarked og
opjusterer guidance med omkring 10
pct.
Den danske EdTech-virksomhed Shape Robotics har
underskrevet den endelige aftale med rumænske Video
Technic Systems (“VTS”) og hæver forventningen til årets
omsætning med godt og vel 10 pct. fra spændet DKK 75-85
mio. til DKK 81-93 mio.

København, den 9. september 2022

CEO i Shape Robotics, André Fehrn har i løbet af det sidste halve år har forberedt
organisationen til at kunne skalere op hurtigere for at imødekomme den kraftigt stigende
efterspørgsel på uddannelsesteknologi i EU og på verdensmarkedet.

Vækststrategien bygger på både organisk vækst i eksisterende markeder understøttet af
stærke strategiske partnerskaber og inkluderer nu også aktive opkøb af virksomheder i lokale
markeder.

Med dagens opkøb får Shape Robotics endnu flere kræfter og de helt rette kompetencer til at
distribuere nøgleklare EdTech-løsninger. VTS er specialister i at konstruere og implementere
helstøbte teknologiløsninger i Rumænien og Bulgarien og derfor understøtter opkøbet Shape
Robotics’ ambition om at blive en førende leverandør af EdTech. VTS har 12 ansatte og
omsatte for næsten 27 mio. kr. i 2021 med et positivt resultat på 1 mio. kr.

“Vi erhverver VTS for at skalere den samlede kapacitet af koncernen op og for at sætte os i
førerposition til at levere SmartLabs, uddannelsesteknologi og variationer af STEAM Labs til
potentielt tusinder af både offentlige og private skoler. Vi kommer til at have væsentligt flere
“boots on the ground”. VTS er specialister i at deltage i offentlige udbud og har mange års
erfaring med at designe og implementere digitale løsninger til offentlige og private kunder. Det
nye team kommer til at assistere os med vores allerede igangværende aktiviteter, blandt andet
med vores engagement med Samsung Electronics, da flere lande i CEE-området har
lignende programmer for den ambitiøse digitalisering af uddannelse, som vi i dag ser i
Rumænien,“ siger CEO André Fehrn.

Købesummen udgør ca. DKK 9.6 mio, som kompenseres i aktier til kurs 18 i Shape Robotics
A/S, som dermed forøger aktiekapitalen med 535.250 aktier. De nuværende ejere af VTS er
højt motiveret for at arbejde for Shape Robotics og har derfor ønsket at blive kompenseret i
aktier og accepteret en lock-up. Medarbejderne i VTS binder sig til selskabet i op til to år med
en efterfølgende non-compete clause.



Klar til stor ordreindgang i årets sidste måneder

Shape Robotics forventer høj vækst i Q3 og Q4 på DKK 18-22 mio. i Q3 og en omsætning i
spændet DKK 47-55 mio. i Q4. Derfor øger EdTech-koncernen sin forventede omsætning i
2022 fra DKK 75-85 mio. til DKK 81-93 mio. og forventer yderligere vækst i 2023. 

"Med opkøbet på plads er vi klar til at levere flere Smartlabs til uddannelsessystemet i
Rumænien og har dermed sat os i en god stilling til at kunne skalere til andre lande med
lignende digitaliseringsambitioner og investeringer i EdTech. Vores ambition er at blive en
førende EdTech-leverandør i Europa, og i år har vi foretaget os nogle afgørende kvantespring,
som positionerer os bedre end nogensinde” siger CEO André Fehrn.

Shape Robotics omsætning kommer primært fra tre løsninger. SmartLabs, Steam Labs og
direkte salg af Fable-robotten.

Selskabets omsætning kommer primært fra Rumænien, US, AUS, Polen, Benelux, Danmark.

Shape Robotics opbygger stærke partnerskaber

Sammen har INACO og Shape Robotics udviklet et SmartLab-koncept, som nu forventeligt
skal installeres på 1.175 skoler over en tidsramme på 3-4 år. Hvert SmartLab har en
faktureringsværdi på ca. 600 t.kr.

Shape Robotics har i første halvår af 2022 indgået to banebrydende eksklusiv-partnerskaber
med Altex, Rumæniens største it- og elektronikforhandler, og elektronikgiganten Samsung
Electronics, der også anser EdTech markedet i Europa for særligt attraktivt.

Det strategiske partnerskab med Samsung Electronics sigter efter at bygge et økosystem
inden for uddannelsesteknologi for at kunne imødekomme efterspørgsel fra flere institutioner
og lande, der nu begynder at investere i EdTech til universiteter samt private og offentlige
skoler.
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