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Under henvisning til Markedsmisbrugsforordningen artikel 19 skal ledende medarbejdere og disses
nærtstående indberette deres transaktioner med aktier i Shape Robotics til Selskabet samt Finanstilsynet.
Hermed offentliggøres modtagne indberetninger (vedhæftet).
---

Om Shape Robotics A/S
Shape Robotics har på få år opbygget en stærk position på det globale EdTech-marked. Virksomheden
har udviklet Fable, en unik modulær robot, der gør det let og sjovt for børn at konstruere og
programmere robotter. Siden lanceringen af Fable i 2017 er tusindvis af robotter solgt og sendt til
klasseværelser rundt om i verden.

Robotsystemet bidrager til inspirerende undervisning, der er med til at forberede de studerende til en
omskiftelig fremtid, hvor digitale teknologier, kunstig intelligens og automatisering i stadig stigende
grad præger familie- og arbejdsliv. Fable er en modulær robot, som studerende kan bygge på få
sekunder. Robotsystemet er robust og kan bruges til at løse krævende opgaver. De studerende kan kode
Fable, afhængigt af deres erfaring - fra simpel blokprogrammering til kodning i det avancerede Python-
sprog. Fable inkluderer en bred vifte af undervisningsmateriale, udviklet af lærere til lærere. Shape
Robotics tilbyder en komplet undervisningsløsning til uddannelsesinstitutioner fra 3. klasse til
gymnasium og erhvervsskoler.

I 2020 lancerede Shape Robotics telepresence robot-systemet Fable Connect. Systemet gør det muligt
for skoler at få studerende tilbage i klasseværelset ved hjælp af robotten som kommunikationsenhed.
Produktet udvider virksomhedens tilbud og er blevet godt modtaget af de danske skoler. Hundredvis af
Fable Connect-robotter bruges nu på skoler og hospitaler, primært af børn med langvarige
sundhedsproblemer. Markedet for Fable Connect forventes at vokse og blive et vigtigt produkt for
virksomheden i de kommende år.
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