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Denne virksomhedsbeskrivelse er udarbejdet i forbindelse med Scape Technologies A/S’ udbud af Nye Aktier og
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1. Indledning
1.1.

Generelle oplysninger

Denne virksomhedsbeskrivelse (”Virksomhedsbeskrivelsen”) er udarbejdet af Scape
Technologies A/S (”Scape Technologies” eller ”Selskabet”) i forbindelse med optagelse
af Selskabets aktier til handel på Nasdaq First North Denmark samt et offentligt udbud
(”Udbuddet”) i Danmark af minimum 2.880.184 stk. og op til 4.032.258 stk. nye aktier
(”Nye Aktier”) á nominelt DKK 1,00. De Nye Aktier er sammen med de Eksisterende
Aktier i Selskabet (”Aktierne”) søgt optaget til handel på Nasdaq First North Denmark,
der drives i regi af Nasdaq Copenhagen A/S under forudsætning af gennemførelse af
Udbuddet samt opfyldelse af Nasdaq First Norths krav til aktionærspredning og krav til
free float.
De Nye Aktier afregnes i en midlertidig ISIN kode DK0061114329 ved Udbuddets
gennemførelse.
Første dag for handel med Aktierne i den permanente ISIN kode DK0061114246
forventes at være den 26. november 2018. Hvis Udbuddet lukkes før den 20. november
2018 vil første handelsdag blive fremrykket tilsvarende, og der vil tillige ske fremrykning
af øvrige datoer.
Selskabets Certified Adviser er: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab,
Havneholmen 29; DK 1561 København V, Danmark; Tlf: +45 39 15 52 00.
1.2.

Vigtig information om Udbuddet og Virksomhedsbeskrivelsen

Der henvises til afsnit 4. Risikofaktorer ved Selskabet og Aktierne for en gennemgang af
en række ikke udtømmende risici, som Ledelsen pr. datoen for Virksomhedsbeskrivelsen
anser som de væsentligste, kendte risici forbundet med Selskabet, herunder
eksekveringen af dets vækstplan, dets markeder og teknologi og generelt i forbindelse
med en investering i Aktierne.
Virksomhedsbeskrivelsen indeholder udtalelser og estimater om Ledelsens
forventninger til fremtidige forhold samt om den fremtidige udvikling i Selskabet.
Sådanne udtalelser og estimater om forventninger til fremtidige forhold omfatter kendte
og ukendte risici og usikkerheder og er baseret på en række forudsætninger, som kan
vise sig ikke at holde, eller som kan ændre sig. Selskabets faktiske fremtidige udvikling,
resultater mv. kan således afvige væsentligt fra de forventninger og estimater mv., som
er indeholdt i Virksomhedsbeskrivelsen.
Virksomhedsbeskrivelsen indeholder historiske markedsdata og brancheforventninger,
herunder oplysninger vedrørende størrelsen af visse af de markeder, som Selskabet
opererer på.
Disse oplysninger er blevet opgjort på baggrund af en række forskellige offentlige kilder,
herunder rapporter og statistikker udarbejdet af blandt andet IFR International
Federation of Robotics, IFR World Robotics samt rapporter fra det danske
Udenrigsministeriums Trade Council of Atlanta og en markedsrapport fra en PDIstuderende på SDU, Syddansk Universitet udarbejdet til Selskabet samt selskabers
hjemmesider og andre offentligt tilgængelige oplysninger og er endvidere baseret på
Scape Technologies viden om markederne. Scape Technologies anser kilderne for at
være pålidelige, men brancheforventninger og markedsanalyser er ikke blevet
uafhængigt efterprøvet af Selskabet, og der kan ikke gives sikkerhed for, at disse
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historiske oplysninger er korrekte. Brancheforventninger er i deres natur behæftet med
betydelig usikkerhed og er i sig selv følsomme over for en række eksterne faktorer såsom
den generelle økonomiske udvikling. Der kan ikke gives sikkerhed for, at nogen af
forventningerne vil blive opfyldt. Det er derfor muligt, at udviklingen i Selskabets
aktiviteter afviger fra den markedsudvikling, der er angivet i Virksomhedsbeskrivelsen.
Selskabet påtager sig ingen forpligtelse til at opdatere sådanne oplysninger.
Markedsstatistikker er forbundet med en indbygget usikkerhed og afspejler ikke
nødvendigvis de faktiske markedsforhold. Sådanne statistikker er baseret på
markedsundersøgelser, der igen er baseret på stikprøver og subjektive vurderinger.
Scape Technologies bekræfter, at oplysninger fra tredjemand er gengivet korrekt, og at
der efter Selskabets overbevisning ud fra de oplysninger, der er offentliggjort af
tredjemand, ikke er udeladt fakta, som kan medføre, at de gengivne oplysninger er
unøjagtige eller vildledende. Enhver henvisning til, eller erklæring om, Selskabets
konkurrencestilling er baseret på Selskabets egen vurdering og viden om det marked,
som Selskabet opererer på.
Virksomhedsbeskrivelsen er ikke et tilbud, anbefaling eller en opfordring fra Selskabet
eller Selskabets Certified Adviser til køb eller tegning af Aktier i Selskabet. Potentielle
købere af Aktier i Selskabet må selv vurdere, om oplysningerne i
Virksomhedsbeskrivelsen er relevante, og et eventuelt køb skal baseres på de
undersøgelser, som vedkommende selv finder nødvendige.
Udlevering af Virksomhedsbeskrivelsen og Udbuddet af Aktierne kan være begrænset
ved lov i visse lande. Personer, der kommer i besiddelse af denne
Virksomhedsbeskrivelse, opfordres af Selskabet og Selskabets Certified Adviser til selv
at indhente oplysninger om og iagttage sådanne eventuelle begrænsninger. Investorer
bør undersøge den lovgivning, herunder skattemæssige konsekvenser, som vil være
relevant forud for en eventuel erhvervelse af Aktier.
Der er ikke givet nogen personer bemyndigelse til at afgive oplysninger vedrørende
Selskabet bortset fra, hvad der er indeholdt i Virksomhedsbeskrivelsen. Afgivelse af
sådanne oplysninger kan i givet fald ikke betragtes som godkendte af Selskabet eller
Selskabets Certified Adviser.
Udlevering af denne Virksomhedsbeskrivelse kan ikke betragtes som en tilkendegivelse
af, at der ikke er sket nogen forandring af Selskabets forhold efter
Virksomhedsbeskrivelsesdatoen eller for, at de i Virksomhedsbeskrivelsen anførte
oplysninger er korrekte på noget tidspunkt efter Virksomhedsbeskrivelsesdatoen.
Væsentlige oplysninger efter Virksomhedsbeskrivelsesdatoen vil blive offentliggjort via
en selskabsmeddelelse i henhold til oplysningsforpligtelserne.
Potentielle investorer, selskaber og rådgivere skal være opmærksomme på, at
investeringer i selskaber, hvis aktier er optaget til handel på Nasdaq First North, kan
være mere risikobetonede end investeringer i børsnoterede selskaber, idet selskaberne
ofte er mindre og dermed mere følsomme over for ydre og indre påvirkninger. Ligeledes
kan likviditeten, og dermed omsætteligheden i aktier, der er optaget til handel på Nasdaq
First North, være mere begrænset end ved investeringer i børsnoterede aktier.
Udbuddet er underlagt dansk ret og eventuelle tvister vedrørende Udbuddet eller denne
Virksomhedsbeskrivelse
skal
afgøres
ved
de
danske
domstole.
Virksomhedsbeskrivelsen er udarbejdet i overensstemmelse med dansk ret og
gældende regler og krav, som fremgår af Nasdaq First North Nordic Rulebook dateret 3.
januar 2018.
Da Udbuddet udgør under EUR 8 mio., er der ikke krav om udarbejdelse af prospekt i
henhold til Lov om Kapitalmarkeder og regler udstedt i medfør heraf. Der er derfor heller
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ikke krav om udarbejdelse af prospekttillæg, hvis der fx opstår væsentlige nye
omstændigheder, som ville give investorerne mulighed for at trække afgivne ordrer
tilbage i to dage efter offentliggørelsen af et prospekttillæg.
Såfremt der opstår væsentlige nye omstændigheder inden Tegningsperiodens udløb, vil
Selskabet dog alligevel give investorerne mulighed for at tilbagekalde afgivne
tegningsordrer i en periode på to dage efter offentliggørelsen af en væsentlig ny
omstændighed og, såfremt dette sker, forlænge tegningsfristen tilsvarende, hvis
meddelelse om en væsentlig ny omstændighed sker inden for de sidste to dage af
tegningsperioden.
Særligt til personer hjemmehørende i jurisdiktioner uden for Danmark:
Der foretages alene et offentligt udbud i Danmark. Virksomhedsbeskrivelsen er ikke
blevet godkendt, registreret, anbefalet eller afvist af nogen udenlandske tilsyns- eller
børsmyndigheder, ligesom ingen sådan myndighed har afgivet nogen erklæring eller
udtalelser om Virksomhedsbeskrivelsen eller Udbuddet, eller om, hvorvidt
Virksomhedsbeskrivelsen eller Udbuddet er korrekt eller fuldstændigt.
Virksomhedsbeskrivelsen kan og må ikke betragtes som en anbefaling fra Selskabets
side om, at dets modtagere eller læsere bør tegne eller købe Aktier i Selskabet.
Selskabet påtager sig intet ansvar for handlinger foretaget i strid med disse restriktioner.
Udbuddet gennemføres alene i henhold til dansk lovgivning.
1.3.

Investorrelationer

Selskabet vil løbende søge at have en åben og kontinuerlig dialog med sine aktionærer,
potentielle investorer og offentligheden.
Selskabet vil halvårligt offentliggøre status for Selskabets udvikling i forbindelse med
offentliggørelsen af Selskabets hel- og delårsrapporter, ligesom Selskabet løbende er
forpligtet til at offentliggøre kursrelevante oplysninger om Selskabet samt de
informationer, der fremgår af Nasdaq First North Rulebook kapitel 4.
Selskabet har oprettet et Investor Relation
www.scapetechnologies.com/InvestorRelations
1.4.

afsnit

på

sit

website

Finanskalender

Forventet offentliggørelse af finansiel og anden information for det næste år:
Helårsmeddelelse: 27. marts 2019
Ordinær generalforsamling: 24. april 2019
Halvårsmeddelelse: 28. august 2019
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2. Ansvar og erklæringer
2.1.

Direktionens og bestyrelsens ansvarserklæring

Vi erklærer hermed som ansvarlige for Virksomhedsbeskrivelsen, at oplysningerne
indeholdt heri os bekendt er rigtige, og at Virksomhedsbeskrivelsen efter vores
overbevisning indeholder de oplysninger, der anses for fornødne for, at investorerne kan
danne sig et velbegrundet skøn over Selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling,
resultater og fremtidsudsigter samt over de rettigheder, der er knyttet til de værdipapirer,
der udbydes til offentligheden samt at al relevant information i bestyrelsesreferater,
revisionsprotokoller
og
andre
interne
dokumenter
er
inkluderet
i
Virksomhedsbeskrivelsen.
København, den 6. november 2018
Direktion:

Søren Bøving-Andersen
CEO

René Dencker Eriksen
CTO
Bestyrelse:

Jens Munch-Hansen
Bestyrelsesformand

Claus Risager
Bestyrelsesmedlem

Fu Yu Chen
Bestyrelsesmedlem
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3. Scape Technologies i korte træk
•

Scape Technologies er en fokuseret robotteknologisk virksomhed, der har
udviklet en unik bin-picking løsning (se afsnit 8.1. for introduktion til bin-picking)
– SCAPE Bin-Picker – som har opnået markedsaccept og sælges til
produktionsvirksomheder – primært i bilindustrien. Selskabet udvikler og leverer
en avanceret robotic random bin-picking løsning, der integrerer gribeenheder,
sensorer, kameraer og egenudviklet software til hurtig, driftssikker og præcis
opsamling, kontrol og placering af delkomponenter og emner, der leveres
ustruktureret i kasser – deraf begrebet bin-picking. SCAPE-navnet er en
forkortelse af ”Smart Classifier and Pose Estimation”, som anvendes i Selskabets
avancerede bin-picking løsning.

•

Selskabets løsning er målrettet automatiseringsmarkedet inden for en række
forskellige industrier og anvendelsesområder, hvor emner skal opsamles fra
paller inden den næste proces, såsom samling af halvfabrikata, emnelevering til
maskiner, kvalitetskontrol og pakning.

•

Den samlede løsning består af egenudviklet softwarepakke SCAPE Bin-Picking
Software Suite, specialdesignede robotgribere og kamerasystemer, der kan
anvendes på seks-aksede standard industrirobotter samt en række tilhørende
services og konsulentydelser, og det er Ledelsens vurdering, at Selskabet har et
unikt produkt inden for automatiseringsmarkedet.

•

Selskabets kunder omfatter en lang række af internationale, større og kendte
produktionsvirksomheder. Selskabet drives af et stærkt team med erfaring fra
nystartede
teknologivirksomheder,
forskningspositioner
inden
for
produktionsteknologi samt internationale virksomheder.

•

Ledelsen har nu fokus på at gøre SCAPE Bin-Pickeren enklere at sælge,
konfigurere, installere og anvende for fuldt ud at kunne udnytte
markedspotentialet og skalere salget ved hjælp af en bredere distributionskanal.

•

Ledelsen ønsker således i de kommende år at videreudvikle Selskabets SCAPEløsninger, at udvide produktporteføljen med flere hardwarekomponenter og at
styrke og udvide Selskabets markedsposition med henblik på at øge væksten i
salget af Selskabets løsning globalt. Dette kræver investeringer i
produktudvikling, marketingaktiviteter, en styrket salgsorganisation og opbygning
af salgs- og distributionskanaler, hvilket er baggrunden for Udbuddet, og
nettoprovenuet herfra skal bruges til finansiering af disse tiltag.
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4. Risikofaktorer ved Selskabet og Aktierne
En investering i Selskabets Aktier kan indebære en væsentlig økonomisk risiko.
Potentielle investorer bør nøje overveje nedenstående risici, før der træffes en beslutning
om en investering i Selskabet. Risikoafsnittet omhandler generelle og selskabsspecifikke
risikofaktorer, der kan få væsentlig negativ påvirkning på Selskabets virksomhed,
omdømme, omsætning, driftsresultat og finansielle stilling og aktiekurs, og i værste fald
kan hele det investerede beløb mistes.
Selskabets Ledelse har i det følgende beskrevet en række risikofaktorer, der ikke er
udtømmende, som Ledelsen pr. datoen for Virksomhedsbeskrivelsen anser som de
væsentligste, kendte risici for Selskabet og dets Aktier.
Nedenstående risikofaktorer er ikke prioriteret ud fra vigtighed eller sandsynligheden for,
at de indtræffer, ej heller ud fra omfanget af konsekvenserne for Selskabet eller dets
Aktionærer.
Øvrige risici og usikkerhedsfaktorer, som Selskabet på nuværende tidspunkt ikke har
kendskab til, kan også få væsentlig negativ indflydelse på Selskabet og Aktierne.
Potentielle investorer anbefales at søge uafhængig rådgivning vedrørende juridiske,
regnskabsmæssige og skattemæssige forhold, som gør sig gældende for den enkelte
investor, før det besluttes, om man bør investere i forbindelse med Udbuddet.
4.1.

Risikofaktorer relateret til Selskabet

Konjunkturnedgang i markederne inden for bildeleproducenter, bilfabrikanter, elektronik
producenter samt markedet inden for lager og distribution
Selskabets nuværende primære marked for løsningen er bilindustrien, og med
Selskabets vækst og internationaliseringsstrategi forventes fokus fremover også rettet
mod andre industrier, der baserer sin produktion på anvendelse af robotteknologi. En
generel økonomisk afmatning og konjunkturnedgang kan svække efterspørgslen efter
de produkter, der produceres, og kan medføre yderligere konservatisme og reduktion af
investeringer i ny teknologi og dermed efterspørgslen efter Selskabets løsninger. Dette
kan få væsentlig negativ effekt på Selskabets mulighed for at eksekvere sin vækst og
internationaliseringsstrategi og på Selskabets omsætning, driftsresultat og finansielle
stilling.
Automationsmarkedet har været og er fortsat skeptisk i relation til bin-picking løsninger
Selskabet agerer på et yderst konservativt marked, hvor bin-picking løsninger over årene
er forsøgt introduceret, men ofte uden held, fordi de forskellige løsninger ikke har kunnet
imødekomme især produktionsvirksomhedernes særlige krav, herunder til stabil 24/7
produktion, hurtige cyklustider, præcision og ikke mindst robusthed i forhold til uforudsete
produktionshændelser. Denne skepsis har også præget, og præger i et vist omfang
fortsat, Selskabets indtrængen på markedet. Selskabets salg er primært foregået fra
projekt til projekt. Selskabet ser nu fornyet interesse for bin-picking løsninger, men der
ligger fortsat en stor opgave foran Selskabet og dets partnere med henblik på at
overvinde markedets skepsis i relation til bin-picking.
Hvis ikke Selskabet og dets partnere formår at overbevise markedsaktørerne om
fordelene ved bin-picking, eller hvis de løsninger, der introduceres af andre aktører, ikke
lever op til markedets forventninger til bin-picking løsninger generelt, kan dette få
væsentlig negativ effekt på Selskabets mulighed for at kunne sælge sine løsninger og
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eksekvere sin vækst- og internationaliseringsstrategi og dermed på Selskabets
omsætning, driftsresultat og finansielle stilling.
Gennemførelsen af Selskabets vækst- og internationaliseringsstrategi afhænger af en
række faktorer og kan forsinkes
Efter i en årrække at have udviklet og markedsmodnet en bin-picking løsning i projekter,
hvor Selskabet ofte har været kontraktholder, er strategien nu omlagt til at kunne skalere
forretningen ved konsekvent at lade projektimplementering ske gennem et
distributionsnet af professionelle partnere. Hvis ikke Selskabet formår at opbygge et
distributionsnet af professionelle partnere og uddanne disse i at implementere
Selskabets løsninger inden for de tidsperspektiver, Selskabet forventer, vil det væsentligt
forsinke og/eller hindre Selskabets skaleringsstrategi, hvilket vil få væsentlig negativ
effekt på Selskabets vækstmuligheder, omsætning, driftsresultat og finansielle stilling.
Derudover indgår det som et led i Selskabets internationaliseringsstrategi at vokse på
det kinesiske marked. Selskabet opererer i Kina gennem sit joint venture-selskab, der
som udgangspunkt har en levetid på 10 år (fra 2015), som dog kan forlænges, hvis
parterne er enige herom. Joint venture-selskabet drives med Selskabets kinesiske
aktionær Shenzhen Maxonic Automation Control Co. Ltd som partner, og det er et krav,
at et kinesisk selskab som minimum har én kinesisk ejer. Hvis Shenzhen Maxonic
Automation Control Co. Ltd ønsker at trække sig som ejer, er Selskabet afhængig af at
kunne finde en anden kinesisk partner. Derudover forventer Selskabet på sigt at skulle
modtage udbytter fra joint venture-selskabet. Udførsel af valuta fra Kina er underlagt en
række formalia og godkendelseskrav, der kan forsinke sådanne udbetalinger, og som
Selskabet ikke har nogen indflydelse på. Såfremt disse risici materialiserer sig, kan det
få væsentlig negativ effekt på Selskabets fremtidige vækst, omsætning, driftsresultat,
pengestrømme og finansielle stilling.
Konkurrenters udvikling af konkurrerende teknologi kan medføre, at Selskabets
markedsposition svækkes
Efter Ledelsens vurdering har Selskabet med sin unikke SCAPE Bin-Picking løsning
opnået en ledende markedsposition og har gennem mange kundeprojekter været med
til at modne markedet for bin-picking. Flere af Selskabets konkurrenter, dvs. andre
leverandører af bin-picking løsninger, har betydelige finansielle ressourcer, således at
de, såfremt de vælger dette, kan investere kraftigt i produkt- og markedsudvikling i et
forsøg på at indhente og overhale Selskabets markedsposition. Det må forventes, at
Selskabet vil opleve yderligere konkurrence fra såvel eksisterende som nye aktører i
relation til de løsninger, Selskabet tilbyder til markedet. Hvis Selskabet ikke formår at
fastholde og udbygge sin markedsposition og differentiere sin løsning fra konkurrenterne
med mere pålidelige, driftssikre og komplette løsninger end disse, kan dette få væsentlig
negativ effekt på muligheden for vækst og dermed på Selskabets omsætning,
driftsresultat og finansielle stilling.
Begrænset effekt af patenter og immateriel beskyttelse
Selskabet har patent på en metode for genkendelse, klassifikation og lokalisering af 3D
objekter ”Classification and Spatial Localization of Bounded 3D-Objects”. Patentet er
gyldigt til august 2024 og gældende for USA, Japan, Canada og Tyskland.
Der findes allerede konkurrenter i markedet med andre bin-picking løsninger, og der er
risiko for, at nye konkurrenter kan udvikle alternative metoder, der ikke vil være beskyttet
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af patentet, og at patentet derfor ikke yder nogen reel beskyttelse mod udvikling af andre
processer for bin-picking, som den proces, der er patenteret. Det er Ledelsens vurdering,
at den egenudviklede software, der anvendes i SCAPE Bin-Picker, primært er beskyttet
gennem den vidensbarriere, som findes i Selskabet efter mange års erfaringer med
udvikling af specifikke kundevendte løsninger inden for bin-picking samt Selskabets
eksklusive adgang til sourcekoden. Selskabet søger kontinuerligt at forankre viden og
knowhow i sine interne arbejdsprocesser, men tab af nøglemedarbejdere i en lille og
videnstung organisation kan medføre tab af viden og forsinkelser i relation til oplæring af
nye medarbejdere.
Udvikling af egen teknologi
Hvis Selskabet ikke er i stand til at følge den forventede og planlagte eksekveringsplan
for produktoptimeringer, kan der opstå forsinkelser i Selskabets vækstplan, hvilket kan
forsinke og muligvis hindre den skalering, som vækstplanen bygger på. Dette kan få
væsentlig negativ effekt på muligheden for vækst og dermed på Selskabets omsætning,
driftsresultat og finansielle stilling.
Underleverandører
Selskabet er afhængig af forskellige hardwarekomponenter til SCAPE-løsningerne fra
eksterne leverandører. Selskabet har ikke indgået rammeaftaler, men afgiver købsordrer
fra gang til gang. Visse leverandører er særligt kritiske for Selskabet. Såfremt Selskabet
oplever væsentlige prisstigninger, som ikke fuldt ud kan overføres på kunderne, eller
ikke kan aftage produkter fra sådanne leverandører, eller såfremt der er forsinkelser,
eller manglende eller fejlbehæftede leverancer, kan det medføre forsinkelser i
Selskabets leverancer til dets kunder og dermed påvirke Selskabets evne til at levere til
tiden, hvilket kan få væsentlig negativ effekt på muligheden for vækst og dermed på
Selskabets omsætning, driftsresultat og finansielle stilling.
IT driftssystemer
Selskabet er i udviklingen og leveringen af sine produkter afhængig af tredjeparts ITbaserede softwaresystemer, hvis driftsmæssige ustabilitet og eventuelle nedbrud kan
hindre Selskabets evne til at udvikle og levere dets produkter.
Risiko for tab som følge af dårligt omdømme
Såfremt Selskabet ikke formår løbende at optimere sin løsning, samt i tilfælde af
kvalitetsbrist eller fejl i forbindelse med leverancen af Selskabets produkter og ydelser,
eller såfremt fx Selskabets distributører fejlimplementerer Selskabets løsning, er der
risiko for omdømmesvigt, som uopretteligt kan ramme Selskabet, hvilket kan få
væsentlig negativ effekt på muligheden for vækst og dermed på Selskabets omsætning,
driftsresultat og finansielle stilling.
Risiko for tab som følge af valutakursændringer
Selskabet opererer i Danmark med både danske og internationale kunder, og afregner i
Euro med alle internationale kunder, inklusive kinesiske kunder. Udover kunder fra Kina,
kommer alle internationale kunder fra Eurozonen, herunder Tyskland, Holland, Spanien
og Italien. I takt med Selskabets øgede aktiviteter på de udenlandske markeder uden for
EU vil der opstå en øget risiko for tab i tilfælde af valutakursændringer, såfremt Selskabet
ikke fuldt ud kan risikoafdække sådanne tab gennem valutakursafdækning eller
kurssikringsaftaler.
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Ændret lovgivning
omkostninger

kan

forringe

markedsmulighederne

eller

medføre

øgede

Selskabet kan i væsentlig grad blive påvirket af ændringer i den gældende lovgivning
eller politiske restriktioner mod handel med visse lande, som kan medføre restriktioner i
Selskabets mulighed for levering og udførelse af dets produkter og ydelser, eller som
kan medføre, at Selskabet pålægges yderligere omkostninger i forbindelse hermed.
Automatisering og anvendelse af robotter medfører effektivisering, hvilket kan føre til
afskedigelser og rationaliseringer. Politisk bevågenhed og indgreb eller offentlig fokus
på ulemperne herved kan forsinke eller forhindre Selskabet i at nå sine mål, hvilket kan
få væsentlig negativ indflydelse på Selskabets virksomhed, omsætning, driftsresultat og
finansielle stilling.
Nøglepersoner og medarbejdere
Selskabet er afhængig af at kunne fastholde og tiltrække kvalificerede og højt
specialiserede medarbejdere herunder med henblik på at kunne gennemføre de
forestående udviklingsplaner.
Desuden er tilgang af kompetente medarbejdere inden for produktudvikling, teknisk salg,
opbygning af partnerkanaler samt teknisk support nødvendig – hvorfor vanskeligheder
med at fastholde og tiltrække de rette medarbejdere kan forsinke Selskabets vækst- og
internationaliseringsplaner. En del af provenuet fra Udbuddet er allokeret til opbygning
af medarbejderstaben hos Selskabet. Relevante medarbejdere er endnu hverken
identificeret eller ansat. Hvis nøglemedarbejdere, jf. afsnit 10.1., opsiger deres stilling i
Selskabet, eller hvis Selskabet i øvrigt ikke kan tiltrække, udvikle og fastholde dygtige
medarbejdere, kan det få væsentlige negative konsekvenser for Selskabets mulighed for
at gennemføre vækst- og internationaliseringsstrategien, hvilket kan få væsentlig negativ
påvirkning på Selskabets virksomhed, omsætning, driftsresultat og finansielle stilling.
Selskabet har fortsat driftsunderskud og har behov for kapital til finansiering af driften
Ledelsen forudsætter, at drifts-, vækst- og investeringsaktiviteter i forbindelse med
Selskabets fortsatte udvikling kan finansieres gennem nettoprovenuet fra Udbuddet
samt gennem en positiv drift, som Selskabet forventer at opnå inden for en periode på
to-tre år.
Selskabet har i løbet af 2018 været – og er pr. datoen for virksomhedsbeskrivelsen –
omfattet af kapitaltabsreglerne i Selskabslovens § 119. Selskabet forventer et væsentligt
driftsunderskud i 2018, i niveauet DKK 14– 15 mio. og forventer ligeledes et underskud
fra driften i 2019 på niveau med driftsunderskuddet i 2018.
Såfremt Selskabet møder væsentlige forsinkelser eller hindringer i sin vækst- og
internationaliseringsstrategi, kan Selskabet få behov for yderligere kapital, og hvis
Selskabet ikke er i stand til at rejse den nødvendige kapital, kan det udsætte – eller
hindre – Selskabets muligheder for at realisere vækst- og internationaliseringsstrategien,
hvilket kan få væsentlig negativ påvirkning på Selskabets virksomhed, omsætning,
driftsresultat og finansielle stilling.
Anvendelse af nettoprovenuet fra Udbuddet
Indtil det forventede nettoprovenu fra Udbuddet på minimum DKK 21,5 mio. og
maksimum DKK 31.5 mio. er anvendt til de planlagte investeringer, jf. afsnit 6.1. om
anvendelse af provenuet, er det Selskabets hensigt at anbringe provenuet på bankkonti
eller i kortløbende rentebærende værdipapirer og tilsvarende investeringer med lav
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risiko. Selskabet kan dog, såfremt der sker en negativ udvikling i disse investeringer,
risikere at tabe hele eller dele af nettoprovenuet.
Selskabet er eksponeret for hacking og angreb fra IT-vira, herunder brud på
datasikkerhed om persondata
Som for andre virksomheder, der baserer sin virksomhed på software, er Selskabet
sårbar over for angreb fra hackere og vira, som både kan forsinke og forhindre og
dermed påvirke Selskabets evne til at servicere dets kunder. I tilfælde af at Selskabets
softwaresystemer bliver ramt af en virus, kan det forhindre kunder i, midlertidigt eller i
længere perioder, at anvende Selskabets teknologiske løsninger, hvilket muligvis kan
medføre krav om erstatning. Sådanne eventuelle krav kan i væsentlig grad negativt
påvirke Selskabets renommé, driftsresultat og finansielle stilling.
Der er stor usikkerhed forbundet med, hvorvidt Selskabet kan nå de estimerede
omsætningstal og indtjeningsniveauer
Der er stor risiko for, at fremtidige budgetterede og estimerede omsætningsmål af
forskellige årsager ikke opnås. Selskabet er fortsat i en vækstfase og har stadig negativ
indtjening. En realisering af de estimerede nettoomsætningsmål og indtjeningsniveauer,
der er indeholdt i denne Virksomhedsbeskrivelse, er underlagt væsentlig usikkerhed,
herunder i forhold til en realisering af vækst- og internationaliseringsstrategien, som i sig
selv er underlagt stor usikkerhed og kan påvirkes af forhold uden for Selskabets kontrol.
Selskabet har omlagt sin strategi og forudsætter bl.a. i de estimerede omsætningstal en
skalering af Selskabets løsning, som igen forudsætter, at løsningen både gøres enklere
at konfigurere, sælge og installere samt at der oparbejdes et globalt distributionsnet af
partnere inden for de tidsrammer, som Selskabet har sat. Dertil kommer en fortsat
bearbejdning af markedet for at opnå bred accept af en automatisk bin-picking løsning.
Resultaterne kan blive væsentligt lavere end budgetteret og estimeret fx på grund af
lavere omsætning end forventet, og at det tager længere tid end forventet at
implementere vækst og internationaliseringsstrategien. Eksterne forhold, der kan påvirke
Selskabets estimerede omsætnings- og indtjeningsniveauer, kan blandt andet være
uventede ændringer i konkurrenceforholdene, konjunkturnedgang eller en ufordelagtig
udvikling i markedet. I tilfælde af at Selskabet ikke opnår fremtidige budgetterede
resultater og estimerede omsætningsmål, kan det få negativ indvirkning på Selskabets
virksomhed, omdømme, omsætning, driftsresultat og finansielle stilling.
Risici forbundet med Selskabets eksisterende kreditfaciliteter
Selskabet har en kreditfacilitet på DKK 2,95 mio. hos Middelfart Sparekasse og til
sikkerhed herfor har Selskabet stillet virksomhedspant inklusive pant i simple fordringer
for DKK 3,5 mio. Derudover har en række af de Eksisterende Aktionærer givet Middelfart
Sparekasse pant i deres aktier i Selskabet. Endvidere har Selskabet optaget et lån hos
Vækstfonden på DKK 6 mio., der i henhold til Vækstfondens almindelige
forretningsbetingelser kan opsiges af Vækstfonden, hvis det bliver ulovligt for
Vækstfonden at yde lånet af grunde, der ikke har med Selskabets misligholdelse at gøre.
Låneaftalen med Vækstfonden indeholder en cross default klausul, som medfører, at
lånet til Vækstfonden kan anses for misligholdt, hvis Selskabets lån til Middelfart
Sparekasse misligholdes af Selskabet. Selskabet har givet Vækstfonden
virksomhedspant inklusive pant i simple fordringer (med andenprioritet) for DKK 6 mio.,
og en række af de Eksisterende Aktionærer har tilsvarende givet sekundær pant i deres
aktier i Selskabet til fordel for Vækstfonden. Såvel Middelfart Sparekasse som
Vækstfonden har dermed pant i en væsentlig del af Selskabets aktiver og en stor andel
af de Eksisterende Aktier, som henholdsvis banken og Vækstfonden kan tiltræde og
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realisere, såfremt Selskabet misligholder sine forpligtelser, eller hvis Selskabet ikke er i
stand til at tilbagebetale banken eller Vækstfonden i tilfælde af, at kreditten opsiges,
hvilket i givet fald vil få væsentlig negativ betydning for Selskabets likviditet og finansielle
stilling. Der henvises i øvrigt til afsnit 9.2. for yderligere beskrivelse af Selskabets
kreditfaciliteter og gæld.
Risici forbundet med aftaleparter
Selskabet har leveret en række projekter til store internationale selskaber, som
har lange garantiperioder og krav om skadesløsholdelse i tilfælde af fejl og mangler.
Selskabet er ikke aktuelt blevet mødt med krav, men hvis det sker, kan det kræve store
omkostninger, hvilket vil tage fokus fra realisering af Selskabets vækst- og
internationaliseringsplan, hvilket i givet fald vil få væsentlig negativ betydning for
Selskabets finansielle stilling.
Der er risiko for, at Selskabets forsikringer ikke dækker alle typer tab og forpligtelser,
som Selskabet måtte blive ansvarlig for at betale
Ledelsen vurderer, at Selskabet har en sædvanlig og tilstrækkelig forsikringsdækning i
forhold til de nuværende aktiviteter og aktivitetsniveau. Selskabet vil skulle tegne
yderligere forsikringer og have øget dækningsomfanget på eksisterende forsikringer i
takt med realisering af vækst- og internationaliseringsplanen, herunder ved salg af
løsningen på det amerikanske marked, hvor der generelt er større risiko for at blive mødt
af erstatningskrav, og dette vil medføre øgede udgifter til forsikringer. Såvel de
nuværende som forventede fremtidige forsikringer indeholder
dog bestemmelser om selvrisiko og begrænsninger af den maksimale
forsikringsdækning, og ikke alle typer tab og forpligtelser er dækket. Hvis Selskabet
bliver mødt af et krav for et tab, som forsikringen ikke dækker, kan det få væsentlig
negativ indvirkning på Selskabet, herunder Selskabets finansielle stilling.
4.2.

Risikofaktorer relateret til Udbuddet og Selskabets Aktier

Aktionærerne kan miste deres investering eller få et negativt eller nulafkast på
investeringer i Selskabet
Investeringer i aktier er altid forbundet med en risiko for tab af hele eller dele af
investeringen. I tilfælde af at Selskabet ikke formår at skabe positiv likviditet fra driften i
fremtiden, kan Selskabet blive insolvent, hvorved investorer kan miste hele eller dele af
investeringen. Aktiekursen kan udvikle sig negativt både på grund af eksterne og interne
faktorer, såsom at Selskabet ikke når de mål, det har sat, eller ikke er i stand til at
realisere sine vækstplaner, hvilket kan påvirke såvel kursen på Selskabets aktier som
Selskabets finansielle stilling. Hvis kursen falder til under tegningsskursen, vil de
investorer, der har tegnet Nye Aktier i forbindelse med Udbuddet, få et tab på deres
investering.
Gennemførelse af Udbuddet og optagelse af Selskabets Aktier på Nasdaq First North
Denmark
Gennemførelse af Udbuddet og optagelse af Selskabets Aktier til handel på Nasdaq First
North Denmark er betinget af tegning af Minimumsudbuddet, og at Nasdaq First Norths
krav til aktionærspredning og krav til free float opfyldes.
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Såfremt Udbuddet ikke gennemføres, vil der ikke blive leveret Nye Aktier til investorerne.
Som følge heraf kan eventuelle handler med Nye Aktier uden for markedet før levering
af de Nye Aktier betyde, at investorerne vil kunne pådrage sig ansvar for ikke at kunne
levere solgte Nye Aktier, og investorer, der har solgt eller erhvervet Nye Aktier uden for
markedet, kan pådrage sig et tab. Enhver handel i Aktier forud for første handelsdag sker
for de involverede parters egen regning og risiko.
Prisfastsættelse af Selskabets Aktier på Nasdaq First North Denmark
Aktiernes aktiekurs afhænger af Selskabets fremtidige drift, forventninger til den
fremtidige drift, gennemførelsen af vækstplanen, udviklingen i Selskabets
forretningsområder samt en række andre forhold, herunder særligt ovennævnte
risikofaktorer.
Der er derfor betydelig risiko for, at kursen på Aktierne kan udvikle sig negativt.
Prissætningen af aktier i selskaber, der er på et forholdsvis tidligt udviklingsstadie – som
det gælder Selskabet – er ofte særligt volatile og kan derfor resultere i væsentlige
udsving i aktiens pris.
Likviditet i Selskabets Aktie
Likviditeten i et selskabs aktie – herunder Aktierne – er af væsentlig betydning for kursen
på aktien. Ligeledes har likviditeten betydning for aktionærernes mulighed for at købe og
sælge på Nasdaq First North Denmark, hvor Aktierne forventes optaget til handel.
Da det ikke er muligt at forudsige interessen for Aktierne, kan der ikke gives sikkerhed
for, at en aktionær til enhver tid kan købe eller sælge aktier i Selskabet. Ligeledes kan
der ikke gives sikkerhed for, at en aktionær vil kunne købe eller sælge aktier i Selskabet,
uden at dette påvirker kursen på Aktien.

Selskabets Eksisterende Aktionærer kontrollerer en væsentlig del af Aktierne
Efter gennemførelsen af Udbuddet vil de Eksisterende Aktionærer eje:
•

Ved gennemførelsen af Minimumsudbuddet: 78,38 % af Aktierne

•

Ved gennemførelsen af Maksimumsudbuddet: 71,67 % af Aktierne

Som en konsekvens heraf har de Eksisterende Aktionærer mulighed for, enten alene
eller som en gruppe, at afgøre eller i væsentligt omfang udøve indflydelse på
anliggender, der bliver forelagt aktionærerne til godkendelse. Dette gælder bl.a. valg og
udskiftning af bestyrelsesmedlemmer, udbyttebetaling, vedtægtsændringer, inklusive
ændringer i aktiekapitalen eller en eventuel fusion.
Derudover har de Eksisterende Aktionærer mulighed for at kontrollere Selskabets
ledelse og virksomhed. Koncentrationen af ejerskab kan påvirke markedskursen på
Aktierne og hindre visse typer af transaktioner, der indebærer faktiske eller potentielle
ændringer i kontrollen over Selskabet – enten gennem fusion, sammenlægning,
overtagelse eller en anden forretningskombination – som ellers kunne have en positiv
indvirkning på Aktiernes markedskurs.
Selskabets Eksisterende Aktionærer har påtaget sig en lock-up forpligtelse, indgået med
Selskabet, i 12 måneder fra datoen for første handelsdag, men da en del af de
Eksisterende Aktier er pantsat, vil de Eksisterende Aktier kunne sælges af en panthaver,
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der tiltræder pantet, dvs. tager de Eksisterende Aktier i besiddelse. Se i øvrigt afsnit 7.10.
Lock-up aftaler, om pantsatte aktier.
Selskabet er i en periode underlagt en udbyttebegrænsning, og der kan ikke gives
sikkerhed for, at Selskabet kan, eller at bestyrelsen vil, indstille, at der udbetales udbytte
derefter
Selskabet har hidtil ikke udbetalt udbytte og har ingen intention om udbetaling af udbytte
inden for de næste år. Selskabet er i sin udviklingsfase og har derfor til hensigt at
reinvestere et eventuelt positivt driftsresultat til yderligere finansiering af udvikling og
vækst i henhold til Selskabets vækst- og internationaliseringsstrategi. Derudover har
Selskabet påtaget sig en udbyttebegrænsning over for Vækstfonden, hvorefter
Selskabet ikke må udbetale udbytte i perioden indtil lånet til Vækstfonden er endeligt
tilbagebetalt uden forudgående accept fra Vækstfonden.
Det er alene op til Selskabets Bestyrelse – på baggrund af deres vurdering af Selskabets
driftsresultater, finansierings- og likviditetsbehov – at indstille en eventuel fremtidig
udbyttebetaling til generalforsamlingen.
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5. CEO Søren Bøving-Andersen har ordet
Efter knap 25 fantastiske, lærerige og givende år på lederposter i en række globale itvirksomheder blev jeg i efteråret 2010 præsenteret for en halvnørdet robotvirksomhed,
der skulle have fundet den hellige gral inden for robotautomation. Nu skulle der bare
gang i salget, og her mente bestyrelsen, at jeg kunne gøre en forskel som ny CEO.
Min research viste, at der ganske rigtigt var et veldokumenteret og stort behov i
industrien for den slags automationsløsninger, som Scape Technologies arbejdede med
at bringe på markedet. Men desværre også at mange andre havde prøvet at udvikle de
såkaldte bin-picking løsninger uden held – hvorfor sammenligningen med jagten på den
hellige gral opstod i fagartikler om robotautomation.
En opmuntrende forskel var her, at systemet allerede blev anvendt i produktion på
Grundfos, hvor den første prototype blev bygget, og at selskabet nu var i gang med et
treårigt standardiseringsprojekt støttet af Højteknologifonden. Desuden havde den
grundlæggende teknologi vist sig stærk og unik nok til at kunne patenteres, så jeg tog
udfordringen op.
Scape Technologies blev grundlagt i 2004 af professor Ivar Balslev og ph.d. René
Dencker Eriksen, som begge arbejdede på Syddansk Universitet, SDU. Ivar Balslev var
vejleder for Rene Dencker på den ph.d.-afhandling, der dannede det teoretiske grundlag
for Scapes teknologi, hvor robotter udstyret med 3D kamera kan genkende konkrete
emner i en kasse og herefter opsamle og placere dem i for eksempel en presse eller et
svejseanlæg.
Behovet er særligt udtalt i bilindustrien, hvor arbejdet med at opsamle tusindvis af bildele
fra paller og kasser i vid udstrækning fortsat foregår med manuel arbejdskraft.
Konsekvensen er – udover høje lønomkostninger – dårligt arbejdsmiljø med slidsomme,
monotone arbejdsopgaver, som ofte medfører nedslidning og i den sidste ende
arbejdsskader.
Vi har derfor været i stand til at sælge SCAPE Bin-Pickere til en række af Tysklands
førende bilproducenter og deres underleverandører. Med vores joint venture selskab i
Kina har vi desuden fået adgang til verdens største robotmarked med base i Shenzhen
– et af Kinas eksplosivt voksende byområder med fokus på teknologisk udvikling.
Efterspørgslen efter Scapes løsning, som nu er en komplet og standardiseret pakke, der
integrerer gribeenheder, sensorer, kameraer og software til en effektiv og driftssikker
robotløsning, er steget markant de sidste par år. Også uden for bilindustrien. Derfor skal
selskabet nu bruge kapital til at udnytte vækstmulighederne.
Pengene skal primært bruges til produktforbedringer, der vil gøre den nuværende
løsning enklere at konfigurere, sælge, installere og supportere for vores
samarbejdspartnere. Parallelt med introduktionen af produktforenklingerne vil antallet af
salgspartnere blive udvidet kraftigt med hjælp af opbygningen af en slagkraftig salgs- og
serviceorganisation. Endelig vil vi styrke researchindsatsen inden for eksempelvis
AI/Machine Learning og opbygge et yderligere konkurrencemæssigt forspring.
Med disse tiltag kan vi udnytte den stærkt voksende pipeline til at skalere forretningen
betydeligt de kommende få år og dermed styrke indtjeningen fra det globale marked.
Jeg glæder mig i den forbindelse til at kunne byde velkommen til en række nye
aktionærer, der vil tage del i den rivende udvikling på robotmarkedet og følge Scape
Technologies på en global vækstrejse.
Søren Bøving-Andersen
CEO
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6. Oplysninger om Udbuddet

Udbuddet i sammendrag
Tegningsperiode:

7. november 2018 kl. 00:01 –20. november 2018 kl. 23.59.
Såfremt
Udbuddet
fuldtegnes
inden
udløb
af
Tegningsperioden, kan Udbuddet lukkes før sidste dag i
Tegningsperioden, hvilket vil blive meddelt til markedet og via
Selskabets hjemmeside.
Hvis Udbuddet lukkes før udløbet af Tegningsperioden, vil
afregning, levering og første handelsdag blive fremrykket
tilsvarende, og der vil tillige ske fremrykning af øvrige datoer.
Udbuddet kan tidligst lukkes seks hverdage efter
offentliggørelsen af Virksomhedsbeskrivelsen, dvs. Udbuddet
kan tidligst lukkes 13. november 2018 kl. 23.59.

Tegningskurs:

DKK 8,68 pr. aktie a nom. DKK 1,00.

Aktiekapital før Udbuddet

Selskabet har én aktieklasse. Pr. datoen for
Virksomhedsbeskrivelsen udgør Selskabets aktiekapital
9.425.607 fordelt på 9.425.607 stk. aktier a nom. DKK 1,00
(de ”Eksisterende Aktier”).
Baseret på Tegningskursen er markedsværdien af Selskabet
DKK 81,8 mio. pr. datoen for Virksomhedsbeskrivelsen.

Udbuddets omfang

Udbuddet omfatter maksimalt 4.032.258 stk. Nye Aktier,
svarende til et bruttoprovenu på DKK 35.000.000
(”Maksimumsudbuddet”).
Minimumsudbuddet udgør 2.880.184 stk. Nye Aktier svarende
til et bruttoprovenu på DKK 25.000.000
(”Minimumsudbuddet”).
Ved tegning af Maksimumsudbuddet udgør Selskabets
samlede nominelle aktiekapital og antal aktier hhv. DKK
13.457.865 og 13.457.865 stk.
Ved tegning af Minimumsudbuddet udgør Selskabets
samlede nominelle aktiekapital og antal aktier hhv. DKK
12.305.791 og 12.305.791 stk.
Såfremt der ikke som minimum tegnes 2.880.184 stk. Nye
Aktier, vil Udbuddet ikke blive gennemført, i hvilket tilfælde
alle afgivne ordrer annulleres.
Udbuddet gennemføres uden fortegningsret for Selskabets
eksisterende aktionærer.
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Udbud og optagelse til
handel på Nasdaq First
North Denmark:

Efter Tegningsperiodens udløb offentliggør Selskabet dagen
efter senest kl. 15 resultatet af Udbuddet og hver investor
modtager en opgørelse over det antal Nye Aktier, der er tildelt
investoren, og værdien heraf til Tegningskursen, medmindre
andet aftales mellem investoren og det pågældende
kontoførende institut.
Afvikling af de Nye Aktier forventes at finde sted to
handelsdage efter offentliggørelse af resultatet af Udbuddet
(”Afviklingsdagen”) i form af elektronisk levering af de Nye
Aktier til investors konto hos VP Securities mod kontant
betaling i danske kroner.
Betinget af gennemførelse af Udbuddet og registrering af de
Nye Aktier i Erhvervsstyrelsen vil de Nye Aktier blive optaget til
handel i den samme permanente ISIN kode som de
Eksisterende Aktier.
Den midlertidige ISIN kode er ikke søgt optaget til handel.
De Nye Aktier og de Eksisterende Aktier i Selskabet er
godkendt til optagelse til handel på Nasdaq First North
Denmark betinget af opfyldelse af Nasdaq First Norths krav til
aktionærspredning og krav til free float.
Første dag for handel med Aktierne i den permanente ISIN
kode under symbolet ”SCAPE” forventes at blive den 26.
november 2018.
Hvis Udbuddet ikke gennemføres, vil der ikke blive leveret Nye
Aktier til investorerne. Enhver handel med Aktier forud for
første handelsdag sker for de involverede parters egen
regning og risiko.

ISIN-koder:

Midlertidig ISIN-kode for de Nye Aktier: DK0061114329
Permanent ISIN for Aktierne: DK0061114246

Afvikling og levering af de
Nye Aktier:

Afvikling og levering af de Nye Aktier på investors konto hos
VP Securities forventes at ske mod kontant betaling to
handelsdage efter, at resultatet af Udbuddet er offentliggjort.

Afgivelse af tegningsordre

De Nye Aktier kan tegnes ved afgivelse af elektronisk
tegningsordre eller indlevering af vedlagte tegningsblanket til
Investors eget kontoførende pengeinstitut eller ved afgivelse af
elektronisk tegningsordre via Nordnet AB’s danske
hjemmeside (www.nordnet.dk).
Der skal minimum tegnes 576 stk. Nye Aktier, svarende til DKK
5.000 pr. tegningsordre.
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Forhåndstegninger

Forventet tidsplan

I alt 38 investorer har forud for offentliggørelsen af
Virksomhedsbeskrivelsen afgivet bindende tegningsstilsagn
om i forbindelse med Udbuddet at tegne i alt 1.413.513 stk. Nye
Aktier, svarende til en samlet kursværdi på DKK 12.269.432.
Disse investorer vil få fuld tildeling i forbindelse med
allokeringen af de Nye Aktier ved gennemførelsen af
Udbuddet.

Tegningsperiode

7.11.18 – 20.11.18

Muligt tidligste tidspunkt for luk af
Udbuddet i tilfælde af fuldtegning

13.11.18, kl. 23:59

Offentliggørelse af resultat

21.11.18, senest kl. 15

Afvikling og afregning

23.11.18

Registrering i Erhvervsstyrelsen

23.11.18

Sammenlægning
af
den
midlertidige
ISIN
og
den
permanente ISIN i VP Securities
A/S.

23.11.18

Første handelsdag for Aktierne i
den permanente ISIN kode

26.11.18
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6.1.

Formål med Udbuddet og anvendelse af provenu

Udbuddet sker med henblik på at finansiere Selskabets drift med særlig fokus på
eksekveringen af Selskabets vækst- og internationaliseringsstrategi, som medfører
behov for øgede investeringer i forskning, produktudvikling og udvikling af
distributionskanaler.
Det opnåede nettoprovenu fra Udbuddet planlægges derfor anvendt til følgende:
•

Research inden for især 3D sensor teknologier, griberteknologier, og Artificial
Intelligence / Machine Learning i forbindelse med industrielle robotløsninger, som
indgår i Selskabets løsning.

•

Produktudvikling, der skal gøre Selskabets nuværende løsning enklere at
konfigurere, sælge, installere og supportere for Selskabets forhandlere samt
udbygning af Selskabets produktportefølje med flere hardwarekomponenter.
Ledelsen forventer at anvende DKK 10 mio. af det opnåede nettoprovenu fra
Udbuddet på research, produktudvikling og udbygning af produktporteføljen.

•

Opbygning af internationale salgs- og distributionskanaler med henblik på en
skalering, således at størsteparten af salget af Selskabets løsning til slutkunder
kan finde sted gennem et bredt distributionsnet og dermed uden en direkte
salgsindsats fra Selskabets side.
Ledelsen forventer at anvende DKK 3 mio. af det opnåede nettoprovenu fra
Udbuddet på etablering af salgs- og distributionskanaler.

Ledelsen forventer at anvende DKK 5 mio. af det opnåede nettoprovenu fra Udbuddet
på en udvidelse og styrkelse af organisationen dels ved rekruttering af flere
medarbejdere til ovenstående udviklingsplaner og dels ved investeringer i
udviklingsmiljøet, herunder software, robotter og tilhørende udstyr.
Det er Ledelsens forventning at anvende nettoprovenuet på ovenstående uanset om der
opnås et minimums- eller maksimumprovenu.
Det er Ledelsens mål, at de foretagne investeringer på sigt skal skabe en positiv
indtjening og pengestrømme, der muliggør yderligere investeringer til fortsat vækst og
udvikling.
Samtidig er det Ledelsens forventning, at en optagelse til handel på Nasdaq First North
Denmark vil betyde en positiv eksponering af Selskabet over for samarbejdspartnere,
medarbejdere, kunder og brugere, både nationalt og internationalt.
Udover finansiering af driften forventes en del af det samlede nettoprovenu at blive
anvendt til indfrielsen af Selskabets kassekredit på DKK 2.9 mio. hos Middelfart
Sparekasse, hvoraf der pr. Virksomhedsbeskrivelsesdatoen er trukket DKK 1.461.687,
samt betaling af gæld til visse af Selskabets aktionærer på samlet ca. DKK 3,5 mio. (se
afsnit 9.2).
Erklæring om arbejdskapital
Med tilførsel af nettoprovenuet fra Maksimumsudbuddet på DKK 31,5 mio. er det
Ledelsens vurdering, at Selskabet vil have tilstrækkelig kapital, herunder arbejdskapital
og likviditet, til at videreudvikle og gennemføre Selskabets vækst- og
internationaliseringsstrategi frem til 2021.
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Såfremt Selskabet opnår et nettoprovenu på DKK 21,5 mio. fra Minimumsudbuddet, er
det Ledelsens vurdering, at Selskabet stadig vil have tilstrækkelig kapital til den planlagte
vækst- og internationaliseringsstrategi, som dog vil blive gennemført over en længere
tidsperiode og dermed have tilstrækkelig driftskapital til rådighed for de planlagte
aktiviteter i mindst 12 måneder efter første handelsdag.
Der henvises til oversigten over gæld i afsnit 9.2.
6.2.

Typen af de udbudte værdipapirer

De udbudte værdipapirer er aktier udstedt i henhold til dansk ret.
6.3.

Aktiernes pålydende værdi og antal

De Nye Aktiers stykstørrelse er nominelt DKK 1,00, og de udbydes til en pris på DKK
8,68 pr. stk.
Udbuddet udgør minimum 2.880.184 stk. Nye Aktier, svarende til nominelt DKK
2.880.184 og maksimalt 4.032.258 stk. Nye Aktier, svarende til nominelt DKK 4.032.258.
6.4.

Aktiernes rettigheder

De Nye Aktier giver samme rettigheder som de Eksisterende Aktier, herunder stemmeret
og ret til at modtage udbytte, fra og med datoen for registrering af kapitalforhøjelsen
vedrørende de Nye Aktier i Erhvervsstyrelsen.
Såvel de Eksisterende Aktier som de Nye Aktier er navneaktier og skal noteres på navn
i Selskabets ejerbog. Selskabets ejerbog vil blive ført af VP Securities A/S. Ingen
aktionærer er forpligtet til at lade deres Aktier indløse helt eller delvist.
Der er ingen stemmerets- og ejerskabsbegrænsning. Hver aktie a nominelt DKK 1,00
giver én stemme. Alle Aktier i Selskabet har samme rettigheder.

6.5.

Indskrænkninger i Aktiernes omsættelighed

De Nye Aktier er ligesom de Eksisterende Aktier omsætningspapirer, og der gælder
ingen indskrænkninger i Aktiernes omsættelighed. Selskabets Aktier vil blive udstedt
som dematerialiserede værdipapirer gennem VP Securities A/S.
I forbindelse med Udbuddet har Selskabets Eksisterende Aktionærer påtaget sig en lockup forpligtelse indgået med Selskabet til ikke at disponere over de Eksisterende Aktier,
som de pågældende ejer pr. datoen for Virksomhedsbeskrivelsen i en periode på 12
måneder fra datoen for første handelsdag. Se i øvrigt afsnittene 7.9. og 7.10.
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6.6.

Kursen på de udbudte aktier

De Nye Aktier udbydes til en fast pris på DKK 8,68 pr. Ny Aktie a nominelt DKK 1,00
(”Tegningskursen”), og tegningsbeløb indbetales kontant.

6.7.

Fortegningsret

Udbuddet gennemføres uden fortegningsret for de Eksisterende Aktionærer i Selskabet.

6.8.

Ret til udbytte og udbyttepolitik

De Nye Aktier bærer ret til fuldt udbytte, herunder udbytte for regnskabsåret 2018, der
besluttes efter datoen for registrering hos Erhvervsstyrelsen af kapitalforhøjelsen i
forbindelse med udstedelse af de Nye Aktier.
Selskabet har påtaget sig en udbyttebegrænsning over for Vækstfonden, hvorfor
Selskabet ikke uden samtykke fra Vækstfonden må udlodde udbytte før lånet til
Vækstfonden er fuldt tilbagebetalt.
Bestyrelsen anser Selskabet for at være i en vækstfase, og det er derfor Bestyrelsens
hensigt, at et eventuelt positivt driftsresultat, når dette opnås, skal anvendes til driften og
ikke udloddes som udbytte.
For såvel 2018 og 2019 forventes et negativt driftsresultat i niveauet DKK 14-15 mio., og
der vil derfor ikke blive udbetalt udbytte for 2018 og forventeligt heller ikke for 2019.
Bestyrelsen vil løbende overveje Selskabets udbyttepolitik, og hvordan der bedst skabes
værdi for aktionærerne.
I henhold til Selskabsloven vedtages udlodning af et eventuelt udbytte på den ordinære
generalforsamling i forbindelse med godkendelse af årsrapporten og den af bestyrelsen
foreslåede resultatdisponering. Desuden kan Selskabets generalforsamling beslutte at
udlodde ekstraordinært udbytte – på baggrund af et forslag fra bestyrelsen – eller
bemyndige bestyrelsen til at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte i
overensstemmelse med Selskabslovens krav herom.
Et eventuelt udbytte betales i overensstemmelse med VP Securities' til enhver tid
gældende regler til aktionærens konto i dennes kontoførende institut i danske kroner.
Der vil muligvis skulle indeholdes skat af udbytte udbetalt til Selskabets aktionærer. Der
henvises til afsnittet nedenfor vedrørende Skatteforhold.

6.9.

Skatteforhold

Nedenstående oplysninger er af generel karakter, hvor særregler ikke omtales, ligesom
der ikke tages højde for personlige skatteforhold. Investorer bør derfor konsultere egne
rådgivere med henblik på en konkret skattemæssig vurdering af investeringen.
Nedenstående gennemgang er overordnet og derfor ikke udtømmende, alene gældende
for danske private investorer og selskaber, og beløbsgrænser er gældende for
indkomståret 2018.

23

Skatteforhold for danske private investorer med frie midler:
Udbytte og avance ved salg af aktier beskattes som aktieindkomst. Aktieindkomst op til
DKK 52.900 (ægtefæller DKK 105.800) beskattes med 27 %, mens aktieindkomst over
DKK 52.900 (ægtefæller DKK 105.800) beskattes med 42 %.
Tab ved afståelse af aktier, der er optaget til handel på en multilateral handelsfacilitet,
kan fradrages i aktieindkomsten. Er aktieindkomsten negativ, beregnes negativ skat med
de nævnte procentsatser. Den negative skat modregnes i slutskatten.
Skatteforhold for danske selskaber:
Udbytte og avance ved salg af aktier, der er optaget til handel på en multilateral
handelsfacilitet, beskattes til selskabsskattesatsen på 22 %. Dog er udbytte og avance
skattefri, hvis aktionæren ejer mindst 10 % af selskabets nominelle aktiekapital
(”datterselskabsaktier”), eller hvis der er tale om koncernselskabsaktier, som defineret i
aktieavancebeskatningsloven.
Tab på aktier er fradragsberettigede, medmindre der er tale om datterselskabsaktier eller
koncernselskabsaktier.

6.10.

Tegningsperiode

De Nye Aktier udbydes i perioden fra den 7. november 2018 kl. 00:01 til den 20.
november 2018 kl. 23:59 (”Tegningsperioden”).
Såfremt der inden udløbet af Tegningsperioden opstår væsentlige forhold, som
medfører, at investorerne tilbydes mulighed for at tilbagekalde afgivne tegningsordrer i
en periode på to dage efter offentliggørelsen af en væsentlig ny omstændighed, vil
tegningsperioden forlænges tilsvarende, hvis meddelelse om en væsentlig ny
omstændighed sker inden for de sidste to dage af Tegningsperioden.
Hvis alle de Nye Aktier er tegnet før udløbet af Tegningsperioden, kan ”Udbuddet lukkes
før sidste dag i Tegningsperioden”, hvilket vil blive meddelt via meddelelse til markedet
og derefter via Selskabets hjemmeside.
Selskabet offentliggør resultatet af Udbuddet dagen efter afslutning af Tegningsperioden
senest kl. 15.
Hvis Udbuddet lukkes før den 20. november 2018, kan registrering og levering af Nye
Aktier og første handelsdag blive fremrykket tilsvarende, og der vil tillige ske fremrykning
af øvrige datoer.
Udbuddet kan dog tidligst lukkes seks hverdage efter offentliggørelse
Virksomhedsbeskrivelsen, dvs. tidligst den 13. november 2018 kl. 23:59.
6.11.

af

Tilbagekaldelse

Gennemførelsen af Udbuddet er betinget af, at Udbuddet ikke tilbagekaldes. Bestyrelsen
kan til enhver tid tilbagekalde Udbuddet før offentliggørelsen af resultatet.
Udbuddet kan tilbagekaldes af forskellige årsager, som for eksempel hvis
Minimumsudbuddet ikke opnås, hvis Nasdaq First North Denmark ikke godkender
aktionærspredningen eller free float andelen, eller hvis der inden Tegningsperiodens
udløb indtræffer væsentlige, negative begivenheder, der efter Bestyrelsens opfattelse vil
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gøre det utilrådeligt at gennemføre Udbuddet. I tilfælde af at Udbuddet ikke
gennemføres, vil dette straks blive offentliggjort via Nasdaq First North Denmark og alle
afgivne ordrer vil blive annulleret.

6.12.

Forhåndstegninger

Selskabet har modtaget bindende tegningstilsagn på i alt DKK 12.269.432 i kursværdi
fra 38 investorer.
Følgende personer eller selskaber har afgivet bindende tegningstilsagn (beløb i
kursværdi):
Forhåndstegning af

Antal aktier (stk.)

Udbudskursværdi (DKK)

MaxAuto Company Ltd. (1)

115.207

1.000.000

Louise Eeg-Schmidt

115.207

1.000.000

Svare Invest ApS

115.207

1.000.000

Margrethe Munch-Hansen (2)

100.000

868.000

Blue Ocean Robotics Holding ApS (3)

95.787

831.432

Sasja Dalgaard Holding ApS

86.405

750.000

Christopher Roelann Holding ApS

86.405

750.000

Casper Blom ApS

86.405

750.000

The Good Life Fund IVS

86.405

750.000

Jesper Hjorth

57.603

500.000

Hjorth-Westh Finans ApS

57.603

500.000

Pia Bodum Invest ApS

57.603

500.000

Katrine Munch-Schaeferhoff

57.603

500.000

Steen Lunø

34.562

300.000

Jamonilo Holding ApS

28.801

250.000

LDC Invest ApS

28.801

250.000

Lise Munch-Hansen
Øvrige (under DKK 250.000 i Udbudskursværdi) (4)
I alt

28.801

250.000

175.108

1.520.000

1.413.513

12.269.432

(1) MaxAuto Company Ltd. er eksisterende aktionær i Selskabet.
(2) Margrethe Munch-Hansen er hustru til Selskabets bestyrelsesformand Jens
Munch-Hansen.
(3) Blue Ocean Robotics Holding ApS er eksisterende aktionær i Selskabet.
(4) Heraf er 26.496 stk. Nye Aktier til en Udbudskursværdi på DKK 230.000 tegnet
af ansatte og 8.641 stk. Nye Aktier til en Udbudskursværdi på DKK 75.000 tegnet
af Baun.dk ApS, Selskabets eksisterende aktionær.
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6.13.

Markedet, hvor Aktierne kan omsættes

Såfremt Udbuddet gennemføres, er de Nye Aktier og Selskabets Eksisterende Aktier
godkendt til optagelse til handel på Nasdaq First North Denmark under forudsætning af,
at Nasdaq First Norths krav til aktionærspredning og krav til free float er opfyldt.
Nasdaq First North er en alternativ markedsplads, der drives af de forskellige børser, der
indgår i Nasdaq koncernen, dvs. Nasdaq Stockholm AB, Nasdaq Helsinki Ltd., Nasdaq
Iceland hf og Nasdaq Copenhagen A/S.
Den har ikke samme juridiske status som en EU-reguleret markedsplads. Selskaberne
på Nasdaq First North er underlagt Nasdaq First Norths regelsæt og ikke de samme
lovmæssige krav, der stilles til aktører på de regulerede markeder. Derfor gælder MiFIDs
krav til regulerede markeder ikke, og det samme er tilfældet med andre relevante EUregler såsom Transparensdirektivet og Take Over direktivet. Reglerne i
markedsmisbrugsforordningen gælder imidlertid også for aktier optaget på en
multilateral handelsfacilitet som Nasdaq First North.
Risikoen ved investeringer i selskaber på Nasdaq First North kan være større end på
hovedmarkedet, idet selskaberne på Nasdaq First North ofte er mindre
vækstvirksomheder, som fortsat har negativ indtjening og dermed mere følsomme over
for ydre og indre påvirkninger. Ligeledes kan likviditeten, og dermed omsætteligheden i
aktier, der er optaget til handel på Nasdaq First North, være mere begrænset end ved
investeringer i aktier, der er noteret på hovedmarkedet.
6.14.

Betaling for og levering af de Nye Aktier

Afvikling og registrering af det tildelte antal Nye Aktier på investors konto i VP Securities
sker mod betaling to handelsdage efter offentliggørelse af resultatet af Udbuddet
(”Afviklingsdagen”). De Nye Aktier vil blive udstedt efter registrering af kapitalforhøjelsen
i Erhvervsstyrelsen på Afviklingsdatoen, når Selskabet har modtaget betaling for de Nye
Aktier, som er tegnet i Udbuddet.
6.15.

Afgivelse af tegningsordre

De Nye Aktier kan tegnes elektronisk eller via indlevering af vedlagte tegningsblanket til
Investors eget kontoførende pengeinstitut. For Nordnet kunder kan tegning ske ved
afgivelse af elektronisk tegningsordre via Nordnet AB’s danske hjemmeside
(www.nordnet.dk).
Der skal minimum tegnes 576 stk. Nye Aktier, svarende til DKK 5.000 pr. tegningsordre.
Afgivne tegningsordrer er bindende for Investor, men Investor vil kun blive tildelt Nye
Aktier, såfremt Udbuddet gennemføres, og tegningsordren accepteres af Selskabet. Se
i øvrigt afsnit 6.11. om Selskabets tilbagekaldelsesret.
Ønsker Investor at anvende pensionsmidler, skal Investor tegne Nye Aktier via
indlevering af tegningsblanket.
A. Udbud og tegning via indlevering af Tegningsblanket
Tegning af Nye Aktier ved anvendelse af tegningsblanket sker ved indlevering af
vedlagte tegningsblanket til Investors eget kontoførende pengeinstitut. Investorer kan
kun gyldigt indlevere én tegningsblanket pr. VP depot.
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Tegningsblanketten skal fremsendes til det kontoførende pengeinstitut i så god tid, at
pengeinstituttet kan nå at fremsende blanketten til tegningsstedet inden lukning af
udbuddet.
B. Udbud og tegning via Nordnet AB’s danske hjemmeside
Tegningen via Nordnet AB’s danske hjemmeside (www.nordnet.dk) forudsætter, at
Investoren er oprettet som kunde hos Nordnet AB og foregår ved, at den interesserede
Investor går ind på Nordnets hjemmeside.
Kunder hos Nordnet kan registrere sig til tegning af de Nye Aktier via Nordnets
hjemmeside frem til den 20. november kl. 23:59 eller til tidspunktet for lukning af
Udbuddet.
For ikke at risikere at miste retten til en eventuel tildeling, skal kunder hos Nordnet have
tilstrækkelig likviditet til rådighed på depotet fra den 13. november 2018 kl. 23:59 og frem
til afregningsdagen, som forventes at være den 23. november 2018.
Såfremt Investoren ønsker at tegne Nye Aktier, logger Investoren sig ind på Nordnets
hjemmeside og vælger menupunktet Depot og under sektionen Corporate Actions
vælges Børsnoteringer. Her kan Investoren klikke på link til Selskabets udbud, hvorfra
Virksomhedsbeskrivelse kan downloades, og hvor Investoren kan udfylde en elektronisk
tegningsblanket og angive det antal Nye Aktier, som Investoren ønsker at tegne.
Såfremt Investoren ikke allerede er oprettet som kunde, opretter Investoren sig som
kunde på Nordnets hjemmeside med kundekonto og tilhørende depot.
Herefter følger Investoren proceduren som beskrevet ovenfor.
Mere information om tegningsproceduren gennem Nordnet er tilgængelig på
www.nordnet.dk.
Når Udbuddet lukkes, vil de Nye Aktier blive allokeret til Investorerne efter
fordelingsnøglen i afsnit 6.16. nedenfor, hvorefter kapitalforhøjelsen vedrørende de Nye
Aktier registreres i Erhvervsstyrelsen, og Selskabet foranlediger herefter de
Eksisterende og Nye Aktier udstedt gennem VP Securities.
6.16.

Fordelingsplan og reduktion

Såfremt de samlede tegningsordrer ved Udbuddet overstiger antallet af Nye Aktier, vil
der blive foretaget reduktion som følger:
-

Forhåndstegnede Aktier tildeles 100 %.

-

Tegningsordrer for op til DKK 500.000 tildeles 100 %, såfremt det er muligt, og
reduceres ellers forholdsmæssigt.

-

Tegningsordrer over DKK 500.000 vil blive tildelt, og eventuelt reduceret, efter
individuel (diskretionær) vurdering af Selskabet.

Selskabet vil foretage den individuelle vurdering ud fra hensynet til at skabe det bedst
mulige fundament for likviditet i Aktierne og sikre Selskabet en attraktiv, stabil
aktionærkreds, hvor blandt andet kriterier som investortype og spredning af aktiekapital
vil blive anvendt.
I tilfælde af overtegning, dvs. hvis der afgives ordrer på flere Nye Aktier, end der
udbydes, kan Selskabet beslutte at lukke Udbuddet inden udløbet af Tegningsperioden,
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hvilket vil blive meddelt via meddelelse til markedet og derefter via Selskabets
hjemmeside.
6.17.

Omkostninger i forbindelse med Udbuddet

I forbindelse med Udbuddet estimeres der med samlede omkostninger til rådgivere,
advokat, revisor, markedsføring, tegningsprovision til kontoførende institutter, optagelse
af aktierne til handel mv. på DKK 3.500.000.
Selskabet betaler en tegningsprovision til kontoførende institutter svarende til 0,25 % af
kursen på de Nye Aktier.
Ved gennemførelse af Minimumsudbuddet forventes derfor et nettoprovenu på DKK
21.500.000 og ved gennemførelse af Maksimumsudbuddet et nettoprovenu på DKK
31.500.000.

28

7. Oplysninger om udstederen
7.1.

Navn og hjemsted

Scape Technologies A/S
Kochsgade 31 C, 3.
5000 Odense C
CVR nr.: 27587887.
Selskabets binavn er “Scape A/S”.
Selskabets aktieudstedende institut er Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank.
Selskabets ejerbog vil blive ført af VP Securities A/S.

7.2.

Stiftelsesdato

Selskabet er stiftet den 1. februar 2004.

7.3.

Oplysninger om Selskabets retlige form og gældende lovgivning

Selskabet Scape A/S blev den 1. februar 2004 stiftet af Novi Innovation A/S som
aktieselskab med regnskabsmæssig virkning pr. 1. februar 2004. Selskabet ændrede
navn den 15. maj 2006 til Scape Technologies A/S.
Selskabet hører under dansk lovgivning og er underlagt Selskabsloven.

7.4.

Oplysninger om Selskabets vedtægtsmæssige formål

Selskabets vedtægtsmæssige formål er at drive virksomhed med salg og udvikling af
computervision systemer samt anden hermed forbunden virksomhed.

7.5.

Koncernforhold

Selskabet indgår ikke i en koncern.
Selskabet ejer 40 % af Shenzhen Scape Technologies Co. Ltd., hvor en af Selskabets
aktionærer, Shenzhen Maxonic Automation Control Co. Ltd. ejer de resterende 60 %.
7.6.

Stemmeret- og ejerskabsbegrænsninger

Aktierne er ikke underlagt stemmerets- eller ejerskabsbegrænsninger.
Hver aktie a nominelt DKK 1,00 giver én stemme. Selskabet er ikke bekendt med aftaler,
som medfører, at andre senere opnår kontrol over Selskabet.
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Aktionærers ret til at deltage i og afgive stemme på Selskabets generalforsamlinger
fastsættes ud fra de Aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Besiddelser
opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af de kapitalejerforhold, der er
registreret i ejerbogen, samt de meddelelser om ejerforhold, som Selskabet har
modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen. Registreringsdatoen ligger en uge før
generalforsamlingens afholdelse, jf. pkt. 6.3 i Selskabets vedtægter.
En aktionær, der er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, og som ønsker at
deltage i generalforsamlingen, skal senest tre dage før generalforsamlingens afholdelse
anmode om adgangskort.

7.7.

Aktiekapitalforhold, udviklingen i denne og evt. aktieklasser

Udvikling i aktiekapital siden Selskabets stiftelse:
Dato

Nominel
ændring i
aktiekapital
(DKK)

Begivenhed (DKK)

Nominel
aktiekapital
efter ændring
(DKK)

Stiftelse (255.000 i kontant
indbetaling og 245.000 i værdier)

500.000

500.000

25. maj 2005

Kontant forhøjelse

500.000

1.000.000

21. juni 2006

Kontant forhøjelse (550.677) og
gældskonvertering (197.127)

747.804

1.747.804

Gældskonvertering

2.742.821

4.490.625

6. november 2008

Kontant forhøjelse (2.600.000) og
gældskonvertering (2.672.603)

5.272.603

9.763.228

8. december 2010

Kontant forhøjelse (3.000.000) og
gældskonvertering (4.000.000)

7.000.000

16.763.228

20. december 2011

Gældskonvertering

6.892.972

23.656.200

21. december 2012

Gældskonvertering

7.151.000

30.807.200

-26.307.198

4.500.002

1. februar 2004

17. september 2007

30. september 2013
(1)

Kontant forhøjelse (750.000) og
kapitalnedsættelse (-27.057.198)

30. oktober 2013 (2)

Kontant forhøjelse

166.650

4.666.652

6. februar 2015 (3)

Kontant forhøjelse

1.083.351

5.750.003

12. maj 2016 (4)

Kontant forhøjelse

638.890

6.388.893

20. maj 2017 (5)

Kontant forhøjelse

312.500

6.701.393
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Kontant forhøjelse (179.888) og
konvertering af gæld (495.909)

675.797

7.377.190

2. marts 2018 (7)

Kontant forhøjelse

320.000

7.697.190

20. juli 2018 (8)

Kontant forhøjelse

320.000

8.017.190

3. august 2018 (9)

Kontant forhøjelse

1.198.800

9.215.990

15. oktober 2018 (10)

Gældskonvertering

209.617

9.425.607

11. december 2017 (6)

(1) Baun Invest ApS, eksisterende aktionær, tegnede 750.000 stk. aktier til kurs DKK 1,00
(2) Gunnar Nyholm tegnede 166.650 stk. aktier til kurs DKK 1,50
(3) Schenzhen Maxonic Automation Control Co. Ltd., eksisterende aktionær, tegnede
1.083.351 stk. aktier til kurs DKK 5,54
(4) Qin Horse Denmark ApS, eksisterende aktionær, tegnede 638.890 stk. aktier til kurs
DKK 6,26
(5) Schenzhen Maxonic Automation Control Co. Ltd., eksisterende aktionær, tegnede
312.500 stk. aktier til kurs DKK 6,40
(6) MaxAuto Company Ltd., eksisterende aktionær, tegnede 179.888 stk. aktier til kurs
DKK 5,56. Jens Munch-Hansen konverterede DKK 2.000.000 i gæld til 495.909 stk.
aktier til kurs DKK 4,03.
(7) På en generalforsamling den 2. marts 2018 blev det besluttet at forhøje kapitalen
med 320.000 stk. aktier til kurs DKK 6,25 ved kontant betaling, som blev tegnet af
eksisterende aktionær MaxAuto Company Ltd.
(8) På en generalforsamling den 20. juli 2018 blev det besluttet at forhøje kapitalen med
320.000 stk. aktier til kurs DKK 6,25 ved kontant betaling, som blev tegnet af
eksisterende aktionær MaxAuto Company Ltd.
(9) På en generalforsamling den 1. august 2018 blev det besluttet at forhøje kapitalen
med 1.198.800 aktier til kurs DKK 6,25 ved kontant betaling, som blev tegnet af
eksisterende aktionær MaxAuto Company Ltd. (Beslutningen om at forhøje kapitalen
på de vilkår der fremgår ovenfor blev aftalt mellem aktionærerne den 30. maj 2018.)
(10)På en generalforsamling den 15. oktober 2018 blev det besluttet at forhøje kapitalen
med 209.617 aktier til kurs DKK 8,68 ved en gældskonvertering af DKK 1.819.476 til
henholdsvis MaxAuto Company Ltd. (172.811 stk. aktier) og Selskabets CEO Søren
Bøving-Andersen (36.806 stk. aktier).
For alle ovenstående kapitalforhøjelser (1-10) gælder en aktiestykstørrelse på
nominelt DKK 1,00.

Selskabskapitalen er ikke opdelt i aktieklasser.
7.8.

Bemyndigelse til forhøjelse af kapitalen

Selskabets bestyrelse er i henhold til pkt. 4A.1 i vedtægterne bemyndiget til i perioden
indtil 31. december 2018 at træffe beslutning om forhøjelse af Selskabets kapital ved
kontant indbetaling ad én eller flere gange med op til nominelt DKK 4.100.000 ved
tegning af nye Aktier uden fortegningsret for eksisterende aktionærer til markedskursen.
Ved udstedelse af nye aktier i henhold til denne bemyndigelse skal de nye aktier have
samme rettigheder som de eksisterende aktier og skal give rettigheder i Selskabet fra
datoen for anmeldelse af kapitalforhøjelsen for de nye aktier i Erhvervsstyrelsen.
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Bestyrelsen har den 6. november 2018 udnyttet en del af denne bemyndigelse til at
udstede de Nye Aktier og dermed udvide Selskabets aktiekapital med op til nominelt
DKK 4.032.258.
Bestyrelsen er endvidere i henhold til pkt. 4A.2 i vedtægterne bemyndiget til i tiden indtil
29. oktober 2023 ad én eller flere gange at udstede tegningsretter (warrants) til
bestyrelsesmedlemmer samt medarbejdere og konsulenter i Selskabet med ret til
tegning af op til nominelt DKK 1.345.786 aktier a nominelt DKK 1,00 uden fortegningsret
for Selskabets aktionærer. Dog kan bestyrelsen ikke udnytte bemyndigelsen for et højere
beløb end 10 % af den registrerede aktiekapital for datoen for udnyttelsen af
bemyndigelsen. Bestyrelsen har endnu ikke udnyttet denne bemyndigelse.
Bestyrelsen fastlægger vilkårene, herunder udnyttelseskurs og optjeningsvilkår for
udstedte warrants.

7.9.

Selskabets ejerstruktur og aktionærer omfattet af Selskabslovens §
56

Selskabets Eksisterende Aktionærer er omfattet af Selskabslovens §§ 55-56 ved at have
en ejer- eller stemmeandel i Selskabet på mindst 5 % umiddelbart forud for Udbuddet på
nær Bauninvest ApS, som har en ejer- eller stemmeandel i Selskabet på under 5 %.
Ejerandelen for de eksisterende større aktionærer i Selskabet fordeler sig således ved
henholdsvis tegning af Minimum- og Maksimumsudbuddet, inklusive forhåndstegning
af Nye Aktier.
Aktionær

Antal Aktier pr.
Virksomhedsbeskrivelsesdatoen
1.250.001

Ejerandel pr.
Virksomhedsbeskrivelsesdatoen
13,26 %

Forhåndstegninger
(antal Aktier)

Ejerandel
ved
minimumsudbud
10,16%

Ejerandel
ved
maksimums
-udbud
9,29%

MaxAuto
Company
Ltd. (2)

2.503.999

26,57 %

115.207

21,28%

19,46%

Søren
BøvingAndersen
(3)

1.286.807

13,65 %

10,46%

9,56%

Blue Ocean
Robotics
Holding
ApS (4)

1.250.000

13,26 %

10,94 %

10,00 %

SoftVision
IVS (5)

1.126.025

11,95 %

9,15 %

8,37 %

Shenzhen
Maxonic
Automation
Control Co.
Ltd. (1)
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95.787

Bauninvest
ApS (6)

49.157

0,52 %

0,40 %

0,37 %

Baun.dk
ApS (6)

700.843

7,44 %

5,77 %

5,27 %

Qin Horse
Denmark
ApS (7)

638.890

6,78 %

5,19 %

4,75 %

Jens
MunchHansen (8)

619.885

6,58 %

5,04 %

4,61 %

8.641

(1) Shenzhen Maxonic Automation Control Co. Ltd. er et børsnoteret kinesisk selskab, hvis
største aktionærer består af Fu Yu Chen, som er bestyrelsesmedlem i Selskabet med
en ejerandel på 20,23 %, Zunwei Trading (Schenzhen) Co. Ltd. med en ejerandel på
7,95 %, Fu Xiaoyang med en ejerandel på 7,04 %, Meng Xiangli med en ejerandel på
5,05 % og Wang Hong med en ejerandel på 4,67 %.
(2) MaxAuto Company Ltd. er et 100 % ejet datterselskab af Shenzhen Maxonic
Automation Control Co. Ltd.
(3) Søren Bøving-Andersen er Selskabets CEO.
(4) I henhold til det offentlige ejerregister har Blue Ocean Robotics Holding ApS følgende
større anpartshavere: Claus Risager Robotics ApS (100 % ejet af Claus Risager, som
er bestyrelsesmedlem i Selskabet) med en ejerandel på 10-14,99 %, Larsen Robotics
ApS (100 % ejet af Rune Klausen Ulv Larsen) med en ejerandel på 10-14,99 %, 3C
Finans ApS (100 % ejet af 3C Groups A/S) med en ejerandel på 10-14,99 %,
Østergaard Holding ApS (100 % ejet af John Erland Østergaard) med en ejerandel på
10-14,99 %, Hans Ove Johansen med en ejerandel på 5-9,99 % og Nordic Eye K/S
med en ejerandel på 15-19,99 %.
(5) Softvision IVS er 100 % ejet af Selskabets CTO René Dencker Eriksen.
(6) Bauninvest ApS og Baun.dk ApS er 100 % ejet af Lars Baun.
(7) Qin Horse Denmark ApS er 100 % ejet af den legale ejer: Qin Horse Global Limited
med en ejerandel på 100 %. Reel ejer: Dong Zhu med en ejerandel på 100 %.
(8) Jens Munch-Hansen er Selskabets bestyrelsesformand.

Ingen medlemmer af Selskabets direktion og bestyrelse tegner aktier i forbindelse med
Udbuddet, men Selskabets CEO Søren Bøving-Andersen har ved en
gældskonvertering til Tegningskursen erhvervet 36.806 stk. aktier og MaxAuto
Company Ltd. har ved en gældskonvertering til Tegningskursen erhvervet 172.811 stk.
aktier inden Udbuddet (se afsnit 7.7. og 9.2.).
7.10.

Lock-up aftaler

Selskabets Eksisterende Aktionærer har påtaget sig en lock-up forpligtelse vedrørende
samtlige de Eksisterende Aktier, de ejer, pr. datoen for Virksomhedsbeskrivelsen. Lockup forpligtelsen er indgået med Selskabet og indebærer, at de Eksisterende Aktionærer
hverken direkte eller indirekte må sælge, udbyde til salg, overdrage, afhænde, udlåne,
pantsætte eller på anden måde disponere over Aktierne i Selskabet uden samtykke fra
Selskabets bestyrelse, bortset fra ved overdragelse af Aktier til en juridisk enhed, der
direkte eller indirekte kontrolleres af den pågældende aktionær, eller overdragelse til et
pensionsdepot eller i tilfælde af, at der afgives et offentligt købstilbud på samtlige af
Selskabets aktier. Lock-up forpligtelsen løber i en periode på 12 måneder fra datoen for
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første handelsdag. Ingen af de eksisterende aktionærer sælger Eksisterende Aktier i
forbindelse med Udbuddet.
Aktier tilhørende Søren Bøving-Andersen, Blue Ocean Robotics Holding ApS, SoftVision
IVS, Bauninvest ApS samt Jens Munch-Hansen er pantsat til Selskabets
bankforbindelse og sekundært til Vækstfonden som sikkerhed for Selskabets
forpligtelser i henhold til indgåede låneaftaler. Stemmeretten kan tiltrædes af
panthaverne, såfremt der er misligholdelse af de forpligtelser, der ligger til grund for
pantsætningen. Hvis Selskabet – mod forventning – misligholder afbetalingsvilkårene,
kan panthaver tiltræde pantet, dvs. tage aktierne i besiddelse og udnytte stemmeretten
og sælge Aktierne uden hensyntagen til lock-up forpligtelsen. Selskabet forventer at
indfri kassekreditten hos Middelfart Sparekasse efter Udbuddet og har modtaget
bekræftelse fra henholdsvis banken og Vækstfonden, at i så fald kan pantsætningen af
aktierne forventes frigivet.
Derudover er Søren Bøving-Andersens aktier eksklusive stemmerettighederne i
Selskabet tertiært pantsat til hhv. Svare Invest ApS (63 % af aktierne) og LDC Invest
ApS (37 % af aktierne).
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8. Beskrivelse af Selskabets hovedaktiviteter og økonomiske stilling
“So why is robotic random bin-picking notoriously
difficult? It’s about accuracy. While robots are
applauded for their repeatability, random bin-picking
requires accuracy in the face of chaos. The robot has
to locate a part in free space, in an unstructured
environment where the parts keep shifting positions
and orientations every time a part is removed from
the bin. That requires a delicate balance between
robotic dexterity, machine vision, software,
computing power to crunch all the data in real time,
and a grasping solution to extract the parts from the
bin.”
RIA, Robotic Industry insights, 2016
Selskabet udvikler og leverer en avanceret robotic random bin-picking løsning
(”Løsningen”), der integrerer gribeenheder, sensorer, kameraer og software til hurtig,
driftssikker og præcis opsamling, kontrol og placering af delkomponenter og emner, der
leveres ustruktureret i kasser.
Løsningen er målrettet til en række forskellige industrier og anvendelsesområder, såsom
pakning, kvalitetskontrol, materielbehandling og samling. Selskabets kunder omfatter en
lang række af internationale, større og kendte produktionsvirksomheder, såsom Ford,
BOSCH, VW, Renault, HONDA, Grundfos, Musashi Group, Volvo Cars, Schaeffler
Group m.fl.
Løsningen muliggør dokumenterbare omkostningsbesparelser for Selskabets kunder og
sikrer høj præcision, driftssikkerhed og erstatter manuelt, slidsomt og repetitivt arbejde
og sikrer dermed forbedrede arbejdsforhold.
Selskabets Løsning består i dag af en egenudviklet softwarepakke, SCAPE Bin-Picking
Software Suite, specialdesignede robotgribere og kamerasystemer samt en række
services og konsulentydelser.
Ledelsen vurderer, at Selskabet i dag har et unikt produkt inden for markedet for
automatisering, herunder til bilindustrien.
Væsentlige elementer i Selskabets løsning er patenteret og underbygger dermed
Ledelsens vurdering af produktets unikhed.
Selskabet har siden 2017 oplevet en markant stigning i antallet af potentielle kunder, der
efterspørger Selskabets løsning. Selskabets pipeline er således tredoblet i antal inden
for de sidste 18 måneder. Stigningen i antallet af potentielle kunder er dels skabt ved
Selskabets deltagelse i tyske industrimesser, hvor løsningerne er blevet fremvist, dels
ved at eksisterende kunder i stigende grad kommer med nye projekter og ofte flere ad
gangen, og endelig kommer der løbende nye forespørgsler via Selskabets hjemmeside
fra potentielle kunder eller partnere.
Ledelsen ønsker i de kommende år med nettoprovenuet fra Udbuddet at videreudvikle
Selskabets eksisterende Løsning samt at udbygge Selskabets produktportefølje med
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flere hardwarekomponenter samt at styrke og udbygge Selskabets markedsposition ved
at øge salget af Selskabets Løsning gennem et global distributionsnet.
8.1.

Kort introduktion til bin-picking

I årevis har der været et stort behov for at indsætte robotter til at løse opgaven med at
opsamle delkomponenter fra kasser og paller og lægge dem på plads i en maskine til
videre forarbejdning.
Eksempelvis i bilindustrien, hvor udfordringen er at skulle samle op mod 30.000
forskellige delkomponenter pr. bil på den mest effektive måde. I mangel på effektive
automatiseringsløsninger foregår arbejdet i vid udstrækning fortsat med manuel
menneskelig arbejdskraft. Konsekvensen er dårligt arbejdsmiljø med slidsomme,
monotone arbejdsopgaver, som ofte medfører nedslidning og i sidste ende
arbejdsskader.
Automatisering af opgaven med opsamling og placering af delkomponenter er kendt som
bin-picking.
“It’s been a desired, but very elusive and unreachable goal
for a long time. A lot of people have referred to bin-picking
as the Holy Grail of robotic material handling.”
AUTOMATIONWORLD, 2011
Der er typisk tre kategorier af bin-picking opgaver:
1. Structured bin-picking, hvor emnerne er placeret på en velordnet måde i en
forhåndsdefineret struktur.
2. Semi-structured bin-picking, hvor emnerne er placeret på en nogenlunde
velordnet måde, men alligevel ikke helt forudsigeligt.
3. Random bin-picking, den mest komplekse opgave, hvor emnerne ligger
fuldstændig tilfældigt. Emnerne vil typisk overlappe hinanden og måske
ovenikøbet hænge sammen. Denne type repræsenterer klart den vanskeligste
bin-picking opgave.
Bin-picking opgaven har været forsøgt løst i årevis af forskellige aktører, da en løsning
vil kunne bibringe en markant forbedret effektivitet og dermed betydelige
omkostningsbesparelser samt især en markant forbedring af arbejdsforholdene,
herunder øget sikkerhed og bedre ergonomi.
Selskabet har gennem en fokuseret forsknings- og udviklingsindsats udviklet og
produceret en unik løsning, der kan løse alle kategorier af bin-picking, herunder, som en
af de eneste løsninger på markedet for automatisering, løsning af random bin-picking.
Selskabets bin-picking løsning kan løse alle tre ovenstående kategorier af opgaver, men
er designet, udviklet og ikke mindst testet og afprøvet til den mest komplekse af
opgaverne – random bin-picking, som i dag repræsenterer de fleste af Selskabets
kundeprojekter.
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8.2.

Selskabets baggrund og nøglebegivenheder

Baggrund
Selskabet er grundlagt i 2004 af opfinderne bag teknologien, professor Ivar Balslev og
Ph.d. René Dencker Eriksen, som begge arbejdede på Syddansk Universitet, SDU.
Gennembruddet bag teknologien var René Dencker Eriksens Ph.d. afhandling fra 2002,
hvor SCAPE blev introduceret som et system, der med et enkeltstående kamera er i
stand til hurtigt og effektivt at kunne genkende emner fra en database af på forhånd
trænede emner. SCAPE-navnet er en forkortelse af ”Smart Classifier and Pose
Estimation”.
Det nævnes i afhandlingens resumé, at ”SCAPE Bin-Picker ser ud til at åbne en dør for
opnåelse af det ultimative mål: opsamling med robot fra en kasse, dvs. total
ustrukturerede placeringer af objekter.”
Nøglebegivenheder
Årstal
2004

Begivenheder
Virksomheden blev grundlagt af professor Ivar Balslev & Ph.d. René Dencker.

2007

Første to produktionssystemer implementeres hos Grundfos A/S.

2009

Standardiseringsprojekt finansieres af Højteknologifonden.

2010

Selskabets første standardiserede SCAPE Bin-Picker løsning kom i produktion
hos DFT-Presswork.

2012

Selskabet leverer verdens første standardiserede bin-picker løsning til en kunde
i bilindustrien.

2011-13

2013

2014

SCAPE Bin-Picker løsninger implementeres i Tyskland, Sverige, Italien og
Finland.

Selskabet får nye ejere via en Management Buy Out (MBO) og Bauninvest ApS,
ved Lars Baun, investerede i Selskabet.
Markedsmodningsfonden tildeler støtte til Selskabet med henblik
markedsmodning af standardløsninger til den europæiske bilindustri.
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på

2015

2017

Selskabet etableres i Kina gennem joint-venture med Shenzhen Maxonic
Automation Control Co. Ltd.
Selskabet opretter kundecenter i Ingolstadt (Tyskland), og Selskabet modtager et
Vækstlån fra Vækstfonden.

I de tidligste år af Selskabets historie blev produktudviklingen i al væsentlighed
finansieret af den største ejer NOVI Innovation A/S, indtil deres aktier i 2013 blev
overtaget af Selskabets tekniske direktør René Dencker Eriksen og Selskabets
administrerende direktør Søren Bøving-Andersen sammen med Blue Ocean Robotics
Holding ApS.
Senere i 2013 investerede Bauninvest ApS ved Lars Baun, en privatinvestor med
interesser i blandt andet Odico A/S, en dansk robotteknologivirksomhed, i Selskabet.
Siden har blandt andre Selskabets bestyrelsesformand Jens Munch-Hansen, der også
er bestyrelsesformand i robotteknologivirksomheden Odico A/S, investeret i Selskabet.
Undervejs er Selskabets teknologi og Løsning løbende blevet afprøvet, optimeret,
standardiseret og markedsmodnet blandt andet i projekter med støtte fra
Højteknologifonden, Markedsmodningsfonden og Innovationsfonden, som beskrevet
herunder:
Støtte fra Højteknologifonden 2009-12
Formål: Udvikling af verdens første bin-picker som hyldevare til industrien. Dvs. udvikle
en softwareplatform, der sikrer, at robotter og gribere kan finde og opsamle vilkårligt
liggende metalemner.
Projektdeltagerne: Scape Technologies, DFT Dansk Flydepresse Teknologi,
Teknologisk Institut, KUKA Nordic, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet.
Budget: DKK 24 mio. Samlet HTF-bidrag til de deltagende parter: DKK 12 mio.
Selskabet har modtaget DKK 5.938.844.
Projektet er afsluttet.
Markedsmodningsfonden 2014-16
Formål: Markedsmodne en standard bin-picking løsninger til den europæiske bilindustri
Projektpartnere: Scape Technologies A/S, DFT-Presswork A/S, DTS Maschinenbau e.K,
FA Joka Solutions.
Samlet projektbudget DKK 4.540.000.
Samlet støtte fra Markedsmodningsfonden til parterne DKK 2.656.000 (tilskud).
Selskabet har modtaget DKK 1.763.826.
Projektet er afsluttet.
Innovationsfonden 2014-17 (projektet forlænget til 2018)
Formål: At udvikle og markedsføre en lille Mini-Picker-robot til pluk af industriens
småemner.
Projektpartnere: Scape Technologies A/S, Blue Ocean Robotics, Danmarks Tekniske
Universitet, Syddansk Universitet, Universal Robots, Aalborg Universitet.
Samlet budget: DKK 26 mio.
Højteknologifondens investering (Samlet tilskud til projektpartnerne): DKK 15 mio.
Selskabet har modtaget DKK 2.520.000.
Projektet er under afslutning. Afsluttes 1.12.2018.
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Organisationen består i dag af 23 højt kompetente medarbejdere specialiseret inden for
automation, robotteknologi, maskinvision, kamerateknologi og softwareprogrammering
samt salg, ledelse og administration.
På den baggrund drives Selskabet nu med vægt på både teknologisk og kommerciel
udvikling og er i stand til at udvikle, sælge, levere og servicere Selskabets avancerede
bin-picker Løsning til krævende kunder på det europæiske og kinesiske marked.
Selskabet er hjemhørende i Odense sammen med Danmarks robotteknologiklynge af
virksomheder og opretholder derigennem et stærkt netværk, der gør det muligt konstant
at være på forkant med den nyeste robotteknologi.
Den voksende kundebase har gjort det hensigtsmæssigt at oprette et kundecenter i
Ingolstadt, Tyskland.
Med henblik på at etablere en salgs- og distributionskanal i Kina indgik Selskabet i 2015
en aftale med den børsnoterede kinesiske virksomhed Shenzhen Maxonic Automation
Control Co. Ltd., Shenzhen, om etablering af et joint-venture selskab, hvoraf Selskabet
ejer 40 %.
Joint-venture selskabet, Shenzhen Scape Technologies, Ltd., giver Selskabet direkte
adgang til verdens største robotmarked med base i Shenzhen – et af Kinas eksplosivt
voksende byområder med fokus på teknologisk udvikling. De første kunder er ombord i
Kina og næste skridt er at bygge videre på den førende markedsposition, som Ledelsen
vurderer Selskabet har samt det opnående teknologiforspring ved at optimere SCAPE
Bin-Picker til salg via forhandlere og opbygge et globalt partnernetværk. Dermed
forventer Ledelsen, at Selskabet kan udnytte sin stærkt voksende pipeline til at skalere
forretningen betydeligt i løbet af de kommende få år med henblik på at styrke
indtjeningen fra det kinesiske marked.
8.3.

Forretningsgrundlag

Selskabet løser et anerkendt problem inden for automatisering ved at kunne levere en
avanceret robotic random bin-picking løsning. Løsningen er målrettet til en række
forskellige industrier og anvendelsesområder og leveres i dag til en lang række
internationale produktionsvirksomheder primært inden for bilindustrien. Løsningen
muliggør dokumenterbare omkostningsbesparelser og sikrer høj præcision,
driftssikkerhed og forbedrede arbejdsforhold.
Komponenter, der skal bearbejdes eller samles i en produktionslinje, leveres typisk i
meget stort antal til fabrikken i kasser og opsamles manuelt, når de skal leveres ind i
produktionsanlægget. En enkelt af Selskabets tyske kunder modtager således dagligt
150.000 metalemner, der skal håndteres.
Arbejdsomkostningerne ved denne håndtering er betragtelige. Fabrikkerne i bilindustrien
har derfor betydelige lønomkostninger til en række medarbejdere i treholdsskift, hvis
arbejde typisk består i at samle metal- eller plastikkomponenter op af kasser og placere
dem ind i en maskine.
Disse typisk meget ensformige jobs forårsager ofte slid og arbejdsskader, hvilket igen
medfører omkostninger for fabrikkerne til forebyggelse og begrænsning af skaderne
samt tab af arbejdskraft.
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I visse tilfælde kan fabrikkerne anvende mekaniske fødesystemer, men disse skal
specialdesignes til hver enkel komponent og er derfor oftest både dyre, larmende og
meget lidt fleksible. Emner, der vejer over et kg eller har dimensioner over 20 cm, er det
ofte slet ikke muligt at designe mekaniske løsninger til.
Selskabet løser med sin SCAPE Bin-Picker Løsning alle ovenstående udfordringer og
adresserer dermed et anerkendt behov i automation markedet.
Ledelsen vurderer, at markedspotentialet alene i den globale bilindustri uden for Kina
repræsenterer et potentiale på over 5.000 løsninger om året. Med Selskabets
målsætning om en markedsandel på 20 % betyder dette et potentiale for salg af over
1.000 af Selskabets Løsninger svarende til en omsætning på mere end DKK 300 mio.
alene til bilindustrien.

8.3.1. SCAPE Bin-Picker løsningen
Selskabets Løsning består af en egenudviklet softwarepakke, specialdesignede
robotgribere og kamerasystemer, der monteres på eller over industrirobotten, så
robotten uden menneskelig indblanding kan finde, opsamle og dernæst
præcisionsaflevere et element ind i en maskine eller fikstur.
Det er en særdeles kompleks proces for en robot at håndtere denne opgave lige så
stabilt og effektivt som menneskelig arbejdskraft, men med støtte fra Højteknologifonden
byggede Selskabet videre på sine avancerede softwarealgoritmer og kunne i 2012 levere
verdens første standardiserede bin-picker løsning til en kunde i bilindustrien.
Erfaringerne med de første leverancer viste hurtigt, at en effektiv bin-picker løsning både
skal kunne håndtere genkendelse af emner, effektiv gribning af emnerne samt ikke
mindst en fuldstændig præcis aflevering af emnet ind i en maskine eller fikstur.
Samtidig skal det ske med en hastighed, der dikteres af det øvrige produktionsapparat,
og robottens bevægelser skal derfor optimeres uden at gå på kompromis med sikkerhed
og risiko for kollisioner.
Selskabets svar på disse udfordringer har været at udvikle en samlet modulbaseret og
standardiseret løsning, så kunderne får en sammenhængende og velintegreret pakke til
løsning af random bin-picking opgaven, som med forskellige moduler kan tilpasses
kundens behov.
En anden udfordring, Selskabet har løst, er behovet for fleksible robotløsninger, der ikke
kun fungerer i forhold til ét enkelt emne. Produktionsenheder har brug for systemer, der
hurtigt kan omstilles fra et emne til et andet, arbejde med flere typer emner og dermed
give en hurtigere tilbagebetaling af investeringen.
Løsningen på dette har været at sikre, at det er den samme standardiserede løsning,
der anvendes til alle typer af emner og tilmed på tværs af de mest udbredte robotmærker
som fx ABB, KUKA, Universal Robots og Kawasaki.
Selskabets samlede Løsning består af følgende komponenter:
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1. SCAPE Bin-Picking Software Suite
• Komplet portefølje af softwareprodukter til industrielle robotter, der
muliggør programmeringsfri opsætning af 3D bin-picking og Orientation
Control applikationer. Softwaren inkluderer blandt andet Selskabets
patenterede ”Classification and Spatial Localization of Bounded 3DObjects” system, se afsnit 8.3.3.
2. Sensorer og kameraer
• Sensorer og kameraer leveret af tredjepart, der integreres i Selskabets
SCAPE løsning, til identifikation og genkendelse af elementer.
3. Modulære hardwarekomponenter
• Robotgribere og sliders leveret af tredjepart, der integreres i Selskabets
SCAPE løsning, til opsamling og placering af elementer.
4. Part Training Studio
• Softwareprogram,
der
muliggør
programmeringsfri
træning
(identifikation/genkendelse) af nye emner til bin-picking og Orientation
Control.
5. Serviceydelser der blandt andet inkluderer
• Implementeringsassistance
• Uddannelse
• Support.
Den samlede løsning består af en række produktoptioner, der vælges afhængigt
af kundens opgave, herunder emnernes vægt, geometri, materiale samt placeringskrav.
Se bilag 11.4 for en samlet oversigt over Selskabets løsning og produktoptioner.
8.3.2. Teknologisk platform
Selskabets teknologi består af et patenteret 3D computer vision system. For at have et
komplet produkt, der løser hele opgaven – fra opsamling til placering – med krav om høj
præcision til placeringen, er Løsningen sidenhen blevet komplementeret med:
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•
•
•

Komplet robotstyring inklusive kollisionstjek
Modulær griberteknologi
Egenudviklet 3D sensor monteret på robotarmen.

SCAPE Bin-Picking Software Suiten indeholder en fuld grafisk brugerflade til træning af
nye emner, opsætning af greb, kalibrering af systemet samt visuel information til
operatøren, når systemet kører i produktion. Software Suiten kan køre på en standard
Windows baseret PC.
Kommunikation og styring af robotten er lavet således, at det er nemt at overføre
systemet til styring af flere robotmærker. SCAPE Bin-Picker understøtter pr. datoen for
Virksomhedsbeskrivelsen fem robotmærker, herunder de to markedsledende
robotmærker ABB og KUKA, og det er Selskabets mål, at SCAPE Bin-Picker skal kunne
anvendes på de fleste avancerede industrirobotter.
Udviklingen foregår i anerkendte softwareudviklingsværktøjer såsom C++, Visual Studio
2017 og Incredibuild.
For at systemet kører optimalt, er softwaren i de kritiske algoritmer stærkt optimeret og
multitrådet, så de nyeste og meget kraftfulde computerprocessorer (CPU’ere) udnyttes
fuldt ud.
8.3.3. Patenter og IP-rettigheder
Selskabet har patent på en metode for genkendelse, klassifikation og lokalisering af 3D
objekter ”Classification and Spatial Localization of Bounded 3D-Objects”. Patentet er
gyldigt til august 2024 og gældende for USA, Japan, Canada og Tyskland.
Derudover er ordmærkerne ”SCAPE” og ”scapevision” varemærkebeskyttet til
henholdsvis 2027 (SCAPE) og 2026 (scapevision).
Uanset eksistensen af patentet er det Ledelsens vurdering, at den egenudviklede
software, der anvendes i SCAPE Bin-Picker, er beskyttet gennem den vidensbarriere,
som findes i Selskabet efter mange års erfaringer med udvikling af specifikke
kundevendte løsninger inden for bin-picking samt Selskabets eksklusive adgang til
sourcekoden.
Selskabet
tilstræber
kontinuerligt
at
opbevare,
organisere
og
dele
udviklingsdokumentation, memoer og øvrig viden på et sikret, internt websted, således
at nye medarbejdere effektivt kan tilegne sig den genererede viden og erfaring, der
blandt andet er opsamlet af og er hos Selskabets nøglemedarbejdere, hvilket er med til
at sikre Selskabet mod at miste den vidensbarriere i tilfældet en nøglemedarbejder
forlader virksomheden.
Ligeledes er salgsmæssige kundeinformationer dokumenteret i Selskabets CRMsystem, således at alle relevante medarbejdere har adgang til disse.
Selskabets software er endvidere hardwarebeskyttet i form af en såkaldt USB dongle.
Softwaren kan således kun anvendes ved hjælp af en USB dongle, der udleveres af
Selskabet, og som kan spærres.

42

8.3.4. Produktudvikling
Selskabets produktudviklingsplan har i de foregående år været fokuseret på at skabe en
robust og standardiseret løsning. Nyudvikling har i høj grad været målrettet specifikke
kundeprojekter, hvilket efter Ledelsens vurdering har medført, at Selskabet har skabt en
særdeles stærk løsning med stor spændvidde på tværs af emnetyper og robotplatforme,
som kan anvendes i en række forskellige industrier.
Med nettoprovenuet fra Udbuddet vurderer Ledelsen, at Selskabet tilføres de finansielle
ressourcer, der skal til for at gøre SCAPE Bin-Picker enklere at sælge, konfigurere,
installere og anvende for fuldt ud at kunne udnytte markedspotentialet og skalere salget
ved hjælp af et distributionsnetværk af professionelle partnere.
Den igangværende og kommende investering i produktudvikling koncentrerer sig om 3
hovedområder ud over generelle løbende optimeringer:
1. Easy-to-use projektet
Den konkrete plan omfatter 11 specifikke og veldefinerede udviklingsopgaver,
der forventes løst over de næste 12 måneder. Der er tale om en trinvis plan
således, at der hvert kvartal forventes frigivet nye, opdaterede versioner af
SCAPE Bin-Picker, hvormed kunder og partnere – og egne projektmedarbejdere
– vil opleve en gradvis optimering og forenkling, som tilsvarende vil nedsætte
timeforbruget i forbindelse med implementering af kundeprojekter.
Nogle få eksempler på planlagte udviklingsopgaver, der vil gøre en SCAPE BinPicker enklere at sælge og implementere er:
- simuleringsværktøjer til layout og beregning af cyklustid (den tid det tager
for robotten at opsamle og aflevere hvert emne)
- hurtigere træning af robotten til opsamling af nye emner
- optimeret grafisk brugergrænseflade (GUI) og
- automatisk definition af optimale greb.
2. Introduktion af nye og optimerede hardwarekomponenter
Via de mange kundeprojekter, hvor Selskabet har rådgivet kunder og partnere
om layout og design, har Selskabet erfaret, at en lang række
hardwarekomponenter, som indgår i opbygning af robotcellerne, med fordel kan
standardiseres i modulære enheder.
Den erfaring og viden vil nu blive søgt omsat til udvidelse af Selskabets
produktportefølje med forventeligt 10-15 nye hardwarekomponenter såsom 3D
sensor til montering på små robotter, kontrolenheder, standardiseret
lysafskærmning, robotplatforme og andre elementer, der erfaringsmæssigt er
behov for i næsten alle bin-picking anlæg.
Dermed forventes Selskabet både at kunne øge omsætningen pr. salg og
nedbringe antallet af timer, som Selskabet eller dets partnere ellers skulle
anvende på layout og design. I lighed med softwareudviklingen forventes de nye
hardwarekomponenter at blive frigivet løbende hen over de kommende 21
måneder og forventes dermed trinvist at kunne medvirke til en øget omsætning
og indtjening for Selskabet.
3. SCAPE Configurator
Ethvert kundeprojekt er specielt med specifikke emner, en bestemt robottype,
pladsforhold, lysforhold, krav til cyklustid m.m. At sammensætte den optimale
løsning af de standardiserede SCAPE software- og hardwarekomponenter og
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samtidig sikre det optimale layout af robotcellen kan være en omfattende opgave.
Her har Selskabets ingeniører via kundeprojekterne tilegnet sig en omfattende
viden og erfaring, der med fordel kan omsættes til effektivt konfigureringsværktøj,
hvor bl.a. AI vil indgå. Værktøjet vil gøre det muligt for Selskabets salgspartnere
på få timer at konfigurere den komplette og optimale løsning til kunden og dermed
spare timer og kostbar salgstid. En opgave der i dag kan tage flere dage. Dette
projekt er derfor et vigtigt skridt på vejen til at sikre en engageret og indtjenende
partnerkanal, således at de mange kundeprojekter hurtigt kan effektueres.
Ovennævnte udviklingsprojekter vil, afhængigt af den konkrete opgave og efter
Ledelsens skøn, kunne reducere implementeringstiden for en SCAPE Bin-Picker
Løsning med 150-200 arbejdstimer og dermed markant øge både Selskabets og
salgspartnernes indtjening.
Ledelsen vil følge de fastsatte milepæle for udviklingsopgaverne meget tæt, og det er
Selskabets hensigt kvartalsmæssigt at rapportere om de udviklingsmæssige resultater
via meddelelser til markedet og via Selskabets hjemmeside.
Ud over disse projekter arbejder Selskabet løbende med en række optimeringer samt et
projekt i det kinesiske joint-venture selskab med udvikling af en specialrobot til binpicking, som i første omgang forventes testet på det kinesiske marked ultimo 2019.
Såfremt dette projekt falder ud som ventet, forventer Ledelsen, at dette kan medføre
yderligere vækst på både det kinesiske marked og andre lavtlønslande.
8.4.

Forretningsmodellen

Selskabets forretningskoncept er 100 % baseret på salg af bin-picking løsninger.
Selskabet er en fokuseret robotteknologisk virksomhed, der udvikler og sælger løsninger
med maskinvision, gribere, sensorer og andre bin-picking relaterede komponenter.
Prissætning af Selskabets løsning er baseret på produktionsvirksomhedernes generelle
principper for tilbagebetalingstid af en investering.
Virksomhederne, der investerer i en bin-picker, kalkulerer typisk med en
tilbagebetalingstid på 12-24 måneder. I bilindustrien regnes der efter Ledelsens
vurdering ofte med en tilbagebetalingstid på 12-18 måneder, mens den i den generelle
industri ofte vil være 18-24 måneder.
En anden afgørende faktor for tilbagebetalingstiden er, hvor mange manuelle
arbejdstimer robotløsningen kan erstatte, og her er det typisk for det p.t. største segment
– bilindustrien – at der arbejdes i treholdsskift, således at fabrikkerne grundlæggende
kører 24 timer i døgnet syv dage om ugen.
For Selskabet betyder det, at i et typisk kundeprojekt til en samlet pris af DKK 1.200.000–
1.500.000 inklusive robot og celleopbygning, hvor en partner er kontraktholder og
systemintegrator, kan Selskabet fakturere DKK 350.000–500.000 for henholdsvis
software, hardware og services med en fordeling på henholdsvis 45 % software, 45 %
hardware og 10 % services.
Med ovennævnte omsætning pr. projekt sammenholdt med det antal ansatte Selskabet
skal opretholde til videreudvikling af produkterne, kundesupport, salg og administration,
er det en kritisk succesfaktor for Selskabets indtjening at kunne skalere forretningen via
samarbejdspartnere, således at salgsindsatsen primært ligger ude i et
distributionsnetværk af professionelle partnere og ikke som hidtil alene hos Selskabet.
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Det har hidtil været vanskeligt for Selskabet at skalere forretningen, da en meget
kundedrevet produktudvikling har fokuseret på at skabe robuste og driftssikre løsninger
for specifikke kunder og i mindre grad har haft som mål at skabe brugervenlige værktøjer,
som gør det nemt for samarbejdspartnere at sælge og installere systemerne uden
Selskabets medvirken.
Af samme grund har Selskabet haft begrænset mulighed for at udnytte
markedspotentialet i 2017-18, da Selskabet selv har været kontraktholder på enkelte
store kundeprojekter, som har medført store ressourcetræk på organisationen.
Selskabet har nu en strategi om et ændret fokus for at gøre SCAPE Bin-Pickere enklere
at sælge, konfigurere, installere og anvende med henblik på fuldt ud at kunne udnytte
markedspotentialet og skalere salget ved hjælp af et globalt distributionsnet af
professionelle partnere.
I 2018-20 vil Selskabet fokusere på at gøre produkterne enklere at sælge og anvende
samt på at opbygge distributionsnetværket. Derefter er det forventningen at kunne
skalere salget af løsningen, og på den baggrund forventer Ledelsen, at Selskabet i 2021
vil opnå et positivt driftsresultat baseret på et forventet salg af ca. 100 systemer pr. år fra
2021 på de vestlige markeder og en tilsvarende kraftig vækst i Kina, hvor Selskabet
primært sælger licenser til joint-venture selskabet, mens Selskabet i Europa udover
licenser også leverer øvrige ydelser (komponenter, implementering mm).

8.5.

Bin-picking markedet

I mange år har markedet for bin-picking været kendetegnet af en udbredt skepsis fra
kunderne med hensyn til effektiviteten og robustheden ved bin-picking løsninger.
Årsagen er, i følge Ledelsens vurdering, at en lang række af de bin-picking løsninger,
der er blevet introduceret i årenes løb af forskellige aktører, efter kort tid er forsvundet
igen,
eftersom
løsningerne
ikke
har
kunnet
imødekomme
især
produktionsvirksomhedernes særlige krav såsom stabil 24/7 produktion, hurtige
cyklustider, præcision og ikke mindst robusthed i forhold til uforudsete
produktionshændelser.
Denne skepsis har også præget, og præger i et vist omfang fortsat, Selskabets
indtrængen på markedet.
Det er Ledelsens vurdering, at følgende væsentlige faktorer fremadrettet vil have
indflydelse på udviklingen i markedet og for efterspørgslen efter bin-picking løsninger:
1.
2.
3.
4.

Markant udvikling i anvendelsen af industrirobotter.
Faldende arbejdsstyrke skaber øget fokus på sikkerhed og trivsel i arbejdet.
Pres på bilindustrien og dermed øget fokus på omkostningseffektivitet.
Collaborative robotter, Internet of Things (IoT) og Machine Learning/Artificial
Intelligence (AI) vil præge udviklingen.
5. Forenklinger og ”ready-to-use applications” bliver et markant ønske fra kunderne.
6. Forkortet livscyklus og et øget antal varianter af en lang række forbrugsgoder vil
stille krav om et fleksibelt produktionsapparat.
7. Forbedrede og billigere 3D sensorer og griberteknologier.
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Ad 1. Markant udvikling i anvendelsen af industrirobotter
Markedet for industrirobotter er i kontinuerligvækst og nåede i 2016 over 290.000
enheder jf. nedenstående graf (IFR International Federation of Robotics, 2017 og IFR
World Robotics, 2017) med en anslået gennemsnitlig årlig vækst på 15 % over de
kommende år. En af de trends, som nævnes af IFR World Robotics 2017, er små og
mellemstore virksomheders øgede brug af industrirobotter, som åbner nye
markedsmuligheder for Selskabet i dette segment, og Ledelsen ser derfor store
muligheder for vækst.
Estimeret årligt udbud af industrirobotter, 2008-2020
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Kilde: IFR International Federation of Robotics, 2017 og IFR World Robotics, 2017

Ligeledes forventes et stigende udbud af robotter (se graf nedenfor) at spille en
væsentlig rolle, og her især fremkomsten af nye robotmærker, der med stor
sandsynlighed vil medføre et pres på robotpriserne (IFR International Federation of
Robotics, 2017 og IFR World Robotics, 2017). Af hensyn til indtjeningen forventer
Ledelsen derfor, at robotproducenter og –forhandlere vil opleve et behov for at kunne
tilbyde deres slutkunder supplerende produkter og løsninger herunder bin-picking.
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Estimeret årligt udbud af industrirobotter 2015-2016 samt forecast 2017*-2020*
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Estimeret årligt antal shipping af industrirobotter fordelt på regioner
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Ad 2. Faldende arbejdsstyrke skaber øget fokus på sikkerhed og trivsel i arbejdet
I en tid med faldende arbejdskraft i Europa og en aldrende arbejdsstyrke vil der efter
Ledelsens vurdering komme et øget fokus på at fjerne nedslidende og usikre
arbejdspladser og erstatte disse med robotløsninger, der samtidig sikrer en høj kvalitet.
Ledelsen vurderer, at dette pres vil blive forstærket af industriens fagforeninger for at
nedbringe antallet af arbejdsskader blandt deres medlemmer. Gentaget, ensidigt
arbejde, som opsamling af metalemner fra dybe kasser, er et eksempel på en
arbejdsopgave, som nu kan erstattes af Selskabets robotløsninger.
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Ad 3. Pres på bilindustrien og dermed øget fokus på omkostningseffektivitet
Den globale bilindustri har i årtier været det største kundesegment i robotbranchen og
har i høj grad drevet den robotteknologiske udvikling fremad med de konstante krav til
årlige effektiviseringer. Dette er stadig en væsentlig faktor, men hertil kommer
ibrugtagningen af nye materialer, der kræver omstilling af produktionsapparatet,
udviklingen af nye energivenlige bilmodeller og en hård konkurrence på alle bilmarkeder,
som på trods af en vis overkapacitet, fortsat driver investeringerne i robotløsninger
fremad. Bilindustrien er derfor fortsat robotvirksomhedernes største kundegruppe (se
graf nedenfor), og den udvikling forventes at fortsætte og bekræfter Selskabets
muligheder for markant vækst inden for dette segment, som allerede i dag er Selskabets
største kundegruppe (IFR International Federation of Robotics, 2017 og IFR World
Robotics, 2017).
Estimeret årligt udbud af industrirobotter ultimo året fordelt på industrier i hele verden, 2014-2016
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Ad 4. Kollaborative robotter, Internet of Things (IoT) og Machine Learning/Artificial
Intelligence (AI) vil præge udviklingen
Det er Ledelsens opfattelse, at udviklingen inden for kollaborative robotter, IoT og AI vil
præge efterspørgslen efter Selskabets Løsning i positiv retning, da Selskabet efter
Ledelsens vurdering er særlig godt positioneret i forhold til disse teknologiske
udviklingsområder og forventes at kunne udnytte det stigende markedspotentiale.
SCAPE Bin-Picker understøtter således en lang række udbredte industrirobotmærker,
herunder danske Universal Robots, som vurderes at være den førende leverandør af
Collaborative Robots. Selskabet har demonstreret sin ”proof of concept, business and
scale”, idet Selskabet har leveret løsninger til denne platform. Endvidere er en SCAPE
Bin-Picker leveret til Audi baseret på en robot af mærket ”KUKA”, hvilket understøtter
Ledelsens vurdering af Selskabets muligheder i dette segment.
IoT udviklingen, hvor sensorer og software fx kan opsamle data og forhindre
produktionsnedbrud, betyder, at SCAPEs logning af store datamængder kan skabe en
merværdi for kunderne ved at anvende disse data proaktivt. Dette medfører, at systemet
fx kan sende en opfordring til et servicebesøg eller udskiftning af hardwaredele inden et
eventuelt produktionsstop indtræder. Denne form for proaktiv anvendelse af data fra
automationssystemer har meget stor fokus i dag og er en stor del af Industri 4.0
konceptet. Ligeledes forventes Selskabets fokus på anvendelse af AI i den løbende
softwareudvikling at medføre hurtigere og enklere konfigurering af bin-picking løsninger,
som forventes at ville nedsætte antallet af implementeringstimer samt sikre
konkurrenceevnen på lang sigt.
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Ad 5. Forenklinger og ”ready-to-use applications” bliver et markant ønske fra kunderne
Med udbredelsen af robotterne i både store og små virksomheder opstår kravet om, at
robotapplikationerne skal være nemme at implementere og anvende. Netop denne trend
er kernen i Selskabets strategi om at bringe de velafprøvede SCAPE løsninger et skridt
videre og forankre medarbejdernes omfattende viden om implementering af bin-picking
løsninger i selve softwaren og dermed gøre kunder og forhandlere i stand til hurtigt og
effektivt at tage en SCAPE Bin-Picker i brug.
Ad 6. Forkortet livscyklus og et øget antal varianter af en lang række forbrugsgoder vil
stille krav om fleksible automationsløsninger
Denne trend støtter op om en generisk fordel ved Selskabets bin-picking løsninger, som
netop er udviklet med henblik på at kunne håndtere flere forskellige emner på tværs af
forskellige robotplatforme. I modsætning til fx ufleksible mekaniske løsninger kan en
SCAPE Bin-Picker hurtigt omstilles til at gribe nye eller redesignede emner, og flere af
Selskabets installationer håndterer et antal forskellige emner og demonstrerer netop den
fleksibilitet, som markedet kræver.
Ad 7. Forbedrede og billigere 3D sensorer og griberteknologier
Væksten på robotmarkedet har styrket udviklingen af 3D sensorer og griberteknologier
til robotapplikationer og Selskabet er med sine mange års erfaring og fleksible
standardløsninger efter Ledelsens vurdering godt positioneret til hurtigt at kunne
implementere de nye teknologier. De faldende priser kan være med til at øge
indtjeningen på den samlede løsning og i øvrigt give Selskabet mulighed for at tilbyde
løsninger på områder, der i dag ikke er rentable.
På baggrund af dette vurderer Ledelsen, at der fremadrettet vil være en stigende
efterspørgsel efter Selskabets løsninger med gode afsætningsmuligheder inden for en
række producerende industrier.
8.5.1. Markedsvalg
Selskabets nuværende og potentielle markeder kan overordnet opdeles i fire:
bilindustrien, hårde hvidevarerindustrien, elektronikindustrien og det voksende
warehousing (lager/logistik) marked.
8.5.2. Bilindustrien - Automotive
Selskabets nuværende primære marked, bilindustrien, bestående af de egentlige
bilproducenter (Ford, VW, Renault osv.) og en række af deres leverandører og disses
underleverandører, kendt som Tier 1 og Tier 2, er karakteriseret ved at investere massivt
i robotløsninger og har i mange år været den drivende kraft bag udviklingen og
ibrugtagningen af ny teknologi i robotindustrien med deres konstante krav til forbedringer
og effektiviseringer. Bilindustrien står fortsat for næsten 35 % af det globale indkøb af
robotter (IFR International Federation of Robotics, 2017 og IFR World Robotics, 2017).
Med en produktion af 65.000.000 biler pr. år, anslået af Ledelsen, der alle består af
tusindvis af dele, der kommer til samlefabrikkerne i paller, kasser og gitterbokse, er det
oplagt, at denne industri alene udgør et meget stort potentiale for Selskabets bin-picking
løsning. Derfor er det også naturligt, at Selskabets nuværende kundebase allerede er
domineret af dette segment med både bilproducenter og Tier 1-2 leverandører.
I alle led af bilproduktionen tilstræber man konstant at automatisere fødeprocessen af
emner til produktionsanlægget, at forøge produktiviteten, at forbedre arbejdsmiljøet og
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at fjerne uattraktive og skadelige arbejdsprocesser og – ikke mindst – at indføre fleksible
automationsløsninger.
En enkelt bil består i dag af op mod 30.000 dele, hvoraf Ledelsen vurderer, at ca. 12.000
dele pr. bil er egnede til bin-picking.
På den baggrund har Selskabet allerede nu været i stand til at skabe en solid kundebase
i dette segment, og det er Ledelsens vurdering, at den vestlige bilindustri alene
repræsenterer et potentiale på 5.000 bin-picking anlæg pr. år.
Som nævnt ovenfor består automotive markedet ikke kun af bilproducenterne, men i høj
grad også af underleverandører, der leverer de dele og moduler, som bilerne opbygges
af på bilfabrikkerne.
For at nedbringe produktionsomkostningerne har disse Tier 1 og Tier 2
underleverandører ikke kun bestræbt sig på at automatisere med robotter, men også på
at flytte produktionsenhederne til lavtlønslande.
Derfor er lønningerne en faktor, der skal tages med i betragtning ved prisfastsættelsen
af en automationsløsning. Det skal kunne betale sig for kunden at investere i en
automationsløsning fremfor fortsat at betale et antal medarbejdere for at udføre arbejdet.
I denne vurdering af markedet ligger også noget af årsagen til Selskabets
konkurrencefordel i forhold til andre bin-picker løsninger på markedet. Nemlig dette, at
Selskabet allerede i 2009-12 med støtte fra Højteknologifonden gennemførte den første
standardisering og modularisering af løsningen for at kunne nedbringe prisen for en
SCAPE Bin-Picker.
Dette arbejde er løbende fortsat og med nettoprovenuet fra Udbuddet vil Selskabet
kunne fortsætte dette arbejde og dermed styrke både Selskabets teknologiske forspring
og det konkurrencemæssige forspring i forhold til prissætningen på markedet. I særlig
grad har Selskabets erfaringer fra det kinesiske marked bidraget til at fokusere på
prisreducerende tiltag.
Hertil kommer, som påpeget i flere analyser, at både industrien og fagforeninger ønsker
at komme af med den type jobs, som SCAPE Bin-picking løsningen erstatter, da det er
opslidende jobs, som typisk medfører slid og arbejdsskader.
Det er Ledelsens helt klare opfattelse, at Selskabets kunder ønsker at automatisere
denne type jobs, uanset hvor produktionen finder sted. Især fordi den europæiske
arbejdsstyrke bliver ældre og reduceres over de kommende år. En situation som den
tyske bilindustri er i gang med at forberede sig på. Det sker bl.a. ved at introducere
såkaldte collaborative robots, der arbejder sammen med mennesker, som i tilfældet med
Selskabets løsning installeret hos Audi. Tendensen til at flytte til lavprislande er ved at
flade ud, bl.a. fordi lønningerne nu også stiger i fx Kina. En af årsagerne til at Kina er
verdens største robotmarked er netop, at de også skal holde sig konkurrencedygtige. En
anden årsag er, at stabiliteten i arbejdsstyrken i lavprislande er dårligere end i Vesten,
så det er svært at holde en ensartet kvalitet i manuelt arbejde, hvilket koster millioner for
de udflyttede fabrikker.
Den kraftige stigning i antallet af potentielle kundeemner fra en lang række lande, som
Selskabet har oplevet, bekræfter ifølge Ledelsens vurdering ovenstående analyse, især
da den største del af Selskabets potentielle kundeemner består af projekter hos Tier 1
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og Tier 2 leverandørerne i bilindustrien, hvoraf en del allerede nu er i gang med at
standardisere deres fremtidige bin-picker løsninger på SCAPE platformen.

8.5.3. Øvrige markeder
Selskabets bin-picking løsning har også vist sin værdi i den generelle industri, og der
arbejdes med SCAPE Bin-Pickere i en række forskellige industrier som fx
landbrugsredskaber, pumper, ventilationsanlæg. SCAPE Bin-Pickers styrke viser sig
blandt andet i, at de emner, der håndteres, spænder hen over forskellige metalemner til
diverse plastemner og på det seneste sågar mursten.
Selskabet har dog en særlig fokus på tre potentielle markeder, som Ledelsen vurderer,
kan få stor betydning for afsætningen i fremtiden: hårde hvidevarerindustrien,
elektronikindustrien og lager-/logistikindustrien, der efterspørger avancerede
warehousing løsninger.
Det er Ledelsens plan i første omgang at adressere og udnytte det betydelige potentiale,
Ledelsen ser i bilindustrien. I takt med udbygning af organisationen og etablering af
salgs- og distributionskanaler, er det hensigten at adressere de øvrige markeder. Se
nærmere herom i afsnit 8.8. Markedsudvikling.
8.6.

Kunderne og projekterne

Selskabets introduktion af verdens første standardiserede bin-picking løsning i 2012
med integration af software- og hardwarekomponenter specificeret i produktkataloger og
prislister var et afgørende gennembrud for Selskabet. Selskabet beviste her, at SCAPE
Bin-Picker løsninger med succes kan implementeres direkte i kundernes
produktionsapparat.
På trods af at Selskabet er en lille leverandør i et skeptisk og tøvende marked domineret
af giganter, har Selskabet gennemført en række vellykkede kundeprojekter i perioden
2012 til 2016, hvor hvert enkelt projekt har været en sejr over den store skepsis til binpicking løsninger generelt. Det enkelte kundeprojekt har i langt de fleste tilfælde været
kundens første, seriøse bin-picking projekt og er ofte betragtet som et pilotprojekt med
henblik på over en lang periode at afprøve Selskabets lovende teknologi i praksis.
I løbet af de sidste par år er der imidlertid indtruffet et vendepunkt, hvor Selskabet har
erfaret, at det i lige så høj grad som nye kunder er Selskabets eksisterende kunder, der
bestiller op til flere anlæg i løbet af en kort periode.
Selskabet leverer fortsat mange test- og pilotprojekter til helt nye kunder, men i 2016-17
leverede Scape otte bin-picking systemer til installation hos Ford fabrikken i Köln og i
2017-18 har den store Schaeffler Group med 92.000 ansatte hos Selskabet bestilt en
række systemer, der skal implementeres i produktionsfaciliteter i Tyskland, mens der
fortsat forhandles om nye systemer til implementering i England og Ungarn. Ligeledes
har den tyske virksomhed Robert Bosch GmbHs afdeling for automationssystemer
besluttet at standardisere på SCAPE løsningerne og er i gang med deres egne interne
tilpasninger af systemet. Derudover oplever Selskabet også, at nogle af Selskabets
kunder, som for år tilbage investerede i et enkelt system, nu vender tilbage med
bestillinger til Selskabet af nye projekter.
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Sammenholdes dette med, at Selskabet har tredoblet sin pipeline af potentielle
kundeprojekter fra 2017 til 2018, er det Ledelsens vurdering, at bin-picking markedet
generelt set er modnet, og at tidspunktet for en udvidelse af organisationen og etablering
af salgs- og distributionskanaler, der skal fastholde Selskabets førende markedsposition,
er optimal.
Selskabet har over tid leveret mere end 75 bin-picking projekter:
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Antallet af projekter er steget kontinuerligt i perioden 2004-2016, men i takt med at de
enkelte projekter er blevet markant større, har Selskabet skullet bruge væsentligt flere
ressourcer pr. projekt, hvorfor antallet af implementerede projekter samlet set er faldet,
mens antallet af testprojekter og forprojekter er stærkt stigende i takt med den voksende
pipeline.

8.7.

Konkurrencesituationen

Efterhånden som bin-picking markedet er modnet, hvilket Selskabet efter Ledelsens
vurdering har været og er medvirkende til, ses nu en “anden bølge” af bin-picking
leverandører i markedet.
Kendetegnende for disse er:
• at de endnu har til gode at opbygge en bin-picking kundebase, og
• at det typisk er leverandører af visionsystemer, der ikke tilbyder den fulde pakke,
hvilket efter Ledelsens vurdering og erfaring er helt afgørende for at kunne levere
driftssikre og robuste bin-picking løsninger.
Selskabets konkurrencefordele
Selskabet har over flere år udviklet en unik bin-picking løsning, der adskiller sig markant
fra de nærmeste konkurrenter ved en - efter Ledelsens vurdering - højere pålidelighed
end konkurrenternes løsninger. Selskabets løsning er designet og udviklet til en
pålidelighed på 99,99 %.
Dette betyder, at der ved anvendelse af Selskabets løsning med en pålidelighed på
99,99 % kun er behov for én operatørhandling forårsaget af SCAPE Løsningen pr. 24
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produktionstimer ved opsamling af 8.500 emner, hvor løsninger fra konkurrenter med
eksempelvis en 98 % pålidelighed kræver 170 operatørhandlinger pr. 24
produktionstimer, hvilket vil sige hvert 8,5 minut.
Anvendelse af Selskabets løsning resulterer således i en markant øget driftssikkerhed
og betydelige omkostningsbesparelser sammenlignet med konkurrerende løsninger.
Udover ovenstående differentierer Selskabet sig fra konkurrenterne ved – som den efter
Selskabets opfattelse eneste standardløsning på markedet – at tilbyde en komplet
løsning med fuldt integrerede hardwarekomponenter og softwaremoduler, der tilsammen
skaber en sammenhængende og effektiv løsning på tværs af robotplatforme, der kan
anvendes på en stor variation af emner, der skal opsamles. Løsningen er baseret på
følgende distinktive elementer:
•
•
•

•
•
•
•
•

Standardiseret koncept for præcisionsgreb
o sikrer kunderne pålidelige højpræcisionsafleveringer af de opsamlede
emner ind i maskiner eller fiksturer.
Standard gribeenhed, der understøtter samtidig brug af flere gribere
o hvilket øger fleksibiliteten og tillader, at en SCAPE Bin-Picker kan
anvendes til flere forskellige emner.
Mulighed for enten at anvende sensorer monteret på robotten
o som
nedsætter
anskaffelsesomkostningerne
og
øger
kamerafleksibiliteten som bl.a. gør det muligt at placere flere kasser rundt
om robotten uden at skulle installere flere omkostningstunge 3D sensorer.
eller for at montere sensorer, der bevæges i en linearføring ovenover kassen
o hvilket sikrer hurtigere cyklustid.
Standardiseret “Automatic Self-Test”
o som muliggør, at systemet konstant kører effektivt uden indgreb af en
operatør.
Realtids robotsimulering
o forebygger, at robotten kolliderer med omgivelserne i forbindelse med
bin-picking.
Komplet log-system
o monitorerer
systemets
performance og
sikrer
en
effektiv
produktionsproces.
Frit valg af robotmærke blandt de førende seks-aksede robotter, der anvendes i
industrien
o som fx robotmærkerne ”KUKA”, ”ABB”, ”Kawasaki”, og ”UR” (markedsført
af Universal Robots).

Selskabets Ledelse undervurderer dog på ingen måde konkurrencesituationen, da flere
af leverandørerne i markedet, der nu markedsfører bin-picking løsninger, har betydelige
finansielle ressourcer, således at de, såfremt de vælger dette, kan investere kraftigt i
produkt- og markedsudvikling i et forsøg på at indhente Selskabets position. Blandt disse
leverandører kan nævnes ISRA VISION AG (Tyskland), Sick AG (Tyskland), Fanuc
(Japan), Photoneo, s.r.o. (Slovakiet) og Pick-It N.V. (Belgien).
Ledelsen vurderer dog, at Selskabet har et betydeligt forspring, idet Selskabet har
anvendt adskillige år på at skabe en bin-picking løsning, der lever op til markedets krav.
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Det er efter Ledelsens vurdering samtidig sandsynligt, at markedet igen vil opleve, at
enkelte leverandører efter de første kundecases igen trækker sig fra dette krævende
marked for at fokusere på andre områder.
Det afgørende for Selskabet er dog, at time-to-market er nu. Markedet er modent, og
Selskabet har efter Ledelsens vurdering et markedsmæssigt og et teknologisk forspring.
Dette ønsker Ledelsen at udnytte med de igangsatte produktoptimeringer og
opbygningen af en skalerbar forretning.

8.8.

Markedsudvikling

Selskabets nuværende og potentielle markeder kan overordnet opdeles i bilindustrien,
hårde hvidevarerindustrien, elektronikindustrien og det voksende warehousing
(lager/logistik) marked.

Bilindustrien
Bilindustrien forbliver efter Ledelsens vurdering Selskabets hovedmarked i de
førstkommende år.
Selskabet vil udvikle sin markedsposition i bilindustrien baseret på tre parallelle og delvist
overlappende hovedaktiviteter: ”Samarbejde og partnerskaber”, ”Lokal tilstedeværelse”
og ”Udvikling af strategiske storkunder”.
1. Samarbejde og partnerskaber med globale og lokale nøgleleverandører til
bilindustrien.
Det er generelt anerkendt, at det er meget krævende at blive fast leverandør til
bilproducenterne. Nøgleleverandørerne (såkaldte Tier 1 leverandører) til
bilproducenterne er derfor typisk få og meget store selskaber, der leverer
systemer, produktionsanlæg, nøglefærdige produktionslinjer eller i nogle tilfælde
hele fabrikker.
Det er derfor Ledelsens intention at udvide og udvikle samarbejdet med disse
Tier 1 leverandører, der har en klar interesse i at kunne levere den nyeste
teknologi kombineret med høj driftssikkerhed for at kunne tilbyde deres kunder
et konkurrencedygtigt produktionsapparat.
Bin-picking løsninger, der effektivt føder produktionsanlæggene med emner,
anses af Ledelsen for at have et stort potentiale for at blive en del af budgettet
og produktionsplanen i forbindelse med opbygning af nye produktionslinjer eller
nye fabrikker. Ledelsen forventer, at dette kan resultere i ordrer på flere systemer
ad gangen fremfor enkeltordrer.
2. Lokal tilstedeværelse på de største globale bilmarkeder.
Kina, Tyskland, USA, Japan, Sydkorea, Storbritannien, Spanien og Frankrig er
blandt de største bilmarkeder i verden (IFR International Federation of Robotics,
2017 og IFR World Robotics, 2017).
Det er Ledelsens intention at forfølge markedspotentialet i disse markeder ved
en stærk lokal tilstedeværelse, som enten kan være baseret på egne
medarbejdere eller en strategisk samarbejdspartner, som det er tilfældet i Kina,
hvor Selskabet er etableret via sit joint-venture selskab med en strategisk
kinesisk partner (Shenzen Maxonic).
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I Tyskland er Selskabet allerede til stede med eget kundecenter og lokale
medarbejdere.
Det er Ledelsens forventning, at næste skridt bliver etablering på det
nordamerikanske marked. De første skridt er taget med udarbejdelse af en
omfattende markedsrapport fra det danske udenrigsministeriums Trade Council
of Atlanta med særlig fokus på salg til bilindustrien via amerikanske
samarbejdspartnere.
3. Udvikling af strategiske storkunder
Det er Ledelsens intention at styrke relationerne til Selskabets strategiske
storkunder via etablering af en key account management (KAM)-funktion, der vil
have direkte kontakt med slutkunderne og arbejde tæt sammen med
salgspartnerne.
KAM funktionen vil have til opgave at sikre størst mulig kundeloyalitet, genkøb
og øge Selskabets andel af kundernes samlede investeringer i
automationsløsninger.
Med indblik i storkundens behov og kommende investeringer i produktionslinjer
og nye fabrikker vil Selskabets salgsindsats kunne optimeres og samtidig bidrage
positivt til samarbejdet med de partnere, der skal stå for implementering af
løsningerne i kundens produktionsapparat.
På sigt er det Ledelsens hensigt, at denne salgsindsats skal resultere i, at
Selskabet opnår status af ”preferred supplier” og kan forhandle langsigtede
indkøbsaftaler med storkunderne.

Hårde hvidevarerindustrien
Produktionen af hårde hvidevarer sker i højere og højere grad som i bilindustrien ved
hjælp af ensartede emner og moduler, der produceres i store mængder, hvorved behovet
for bin-picking løsninger gøres yderligere relevant, og Selskabet har identificeret de
første projekter blandt denne type kunder. Selskabet agter at angribe dette marked på
samme måde, som Selskabet har arbejdet sig til et fodfæste i bilindustrien, som er sket
ved en målrettet salgsindsats i forhold til de førende selskaber på området samt disses
typiske leverandører af automationsløsninger. I første omgang forventer Ledelsen og
har indarbejdet i sine forecasts, at Selskabet i løbet af 2019 vil kunne sælge et-fem
systemer til nogle få referencekunder, hvorefter messer og udstillinger med eksempler
på, hvorledes en SCAPE Bin-Picker anvendes hos disse kunder, forventes at kunne
bane vej for nye kunder.
Elektronikindustrien
Elektronikindustrien er særligt kendetegnet ved at skulle håndtere meget små emner
meget hurtigt, og efterhånden som Selskabet videreudvikler teknologien, kan dette
marked, særligt i Kina, efter Ledelsens skøn få stor betydning, da denne industri allerede
er blandt de største aftagere af robotløsninger.
Udviklingen af dette marked vil således hænge nøje sammen med den fortsatte
produktudvikling, som konstant vil forbedre sensorers genkendelse af små emner og den
hastighed, hvormed et emne kan genkendes, opsamles og præcisionsafleveres af
SCAPE Bin-Picker ved hjælp af en hurtig robot. Salg til denne industri indgår endnu ikke
i Selskabets budgetter.
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Warehousing (lager/logistik) marked
Selskabet har i 2017 fået udarbejdet en markedsrapport, der beskriver mulighederne på
det voksende marked for såkaldte warehousing løsninger.
Store nethandelsselskaber som fx Amazon m.fl. har behov for stærke robotløsninger
med griber- og visionteknologi, der er i stand til at opsamle betydelige mængder af
forskellige varer fra enorme lagre, inden varerne pakkes og sendes til kunderne.
Det globale marked for robotløsninger til warehousing segmentet forventes at nå $10,34
mia. i 2020, og det er Ledelsens vurdering, at Selskabets basisteknologi med en
forholdsvis begrænset udviklingsindsats relativt hurtigt kan klargøres til at blive en
væsentlig faktor også på dette marked. Salg til dette marked indgår endnu ikke i
Selskabets budgetter.
Målrettet geografisk indsats via strategiske samarbejdspartnere
Det er Ledelsens intention at etablere nogle få strategiske partnere i udvalgte lande og
derigennem gøre en målrettet indsats i forhold til salg, marketing, key account
management og partnerrekruttering inden for bilindustrien med prioritering af de
geografiske områder, der tilsammen repræsenterer 75 % af den globale bilindustri. I
prioriteret rækkefølge:
a) Tyskland, hvor Selskabet allerede i dag har et solidt fodfæste. Tyskland er
verdens femtestørste robotmarked (IFR International Federation of Robotics,
2017 og IFR World Robotics, 2017).
b) Kina, verdens største bilmarked og største robotmarked (IFR International
Federation of Robotics, 2017 og IFR World Robotics, 2017). Selskabet vil fortsat
udbygge sine aktiviteter gennem sit kinesiske joint-venture selskab. Se særskilt
nedenfor om det kinesiske marked.
c) USA, verdens fjerdestørste bil- og robotmarked (IFR International Federation of
Robotics, 2017 og IFR World Robotics, 2017). På baggrund af en række
henvendelser fra potentielle kunder og partnere i USA fik Selskabet, som tidligere
beskrevet, udarbejdet en markedsrapport fra det danske udenrigsministeriums
Trade Council of Atlanta med fokus på salg til bilindustrien i USA. Det er
Ledelsens intention at iværksætte de anbefalede markedsinitiativer efter
gennemførelsen af Udbuddet.
d) Japan og Korea, to af verdens allerstørste robot- og bilmarkeder, forventes at
blive adresseret inden for de næste 24 måneder, når SCAPE Bin-Picker er klar
til at blive solgt og implementeret af salgspartnere og distributører (IFR
International Federation of Robotics, 2017 og IFR World Robotics, 2017).
Ledelsen har dog allerede påbegyndt dialog med potentielle partnere.
For hver af disse geografier vil Selskabet udvælge et begrænset antal finansielt stærke
og teknisk velfunderede nøglepartnere, der allerede har succes med salg af robot- og
automationsløsninger til bilindustrien.
Det kinesiske marked
Selskabets kinesiske joint-venture selskab er hjemhørende i storbyen Shenzhen med
ca. 13 mio. indbyggere, beliggende umiddelbart nord for Hong Kong, som har været en
af verdens hurtigst voksende byer siden 1990’erne.
Væksten blev grundlagt med en reform, der åbnede området for udenlandske
investeringer i 1979, og siden er byen blevet hovedsæde for en lang række
multinationale selskaber og er også hjemsted for børsen Shenzhen Stock Exchange,
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hvor Selskabets kinesiske aktionær og joint-venture partner Shenzhen Maxonic
Automation Control Co. Ltd. er noteret.
Joint-venture selskabet – i kort form Scape China – har indtil videre solgt 20 SCAPE BinPicker løsninger i Kina, og udviklingsplanen for det kinesiske marked bevæger sig nu ad
tre spor:
1. Scape China vil bygge videre på det momentum, som Selskabet har fået i den
europæiske bilindustri. De første salg i Kina var til lokale robotproducenter og
systemintegratorer, men siden har Selskabet vundet projekter hos bl.a. Honda
og VW Shanghai.
Selskabet oplever, at de vestlige bilproducenters fabrikker i Kina er meget
opmærksomme på, hvilke teknologier der anvendes i Europa, og derfor er de
europæiske referencer af stor betydning for adgangen til de kinesiske fabrikker.
Scape China har imidlertid også åbnet adgang til virksomheder, der endnu ikke
er europæiske kunder, bl.a. Honda, og referencesalget går således også den
anden vej. Ud over de vestlige bilmærker er der også i Kina en meget stor
produktion hos 18 kinesiske bilmærker, der leverer ca. 6 til 7 mio. biler om året
og derfor også repræsenterer et meget stort potentiale for bin-picking løsninger
leveret fra Scape China.
2. Universiteter og tekniske læreanstalter er et andet udviklingsområde for Scape
China. Som verdens største robotmarked er det afgørende for de kinesiske
universiteter og læreanstalter at kunne tilbyde de studerende rige muligheder for
at arbejde med avancerede robotløsninger. Scape China ser derfor en stor
mulighed i at kunne tilbyde de mange højere uddannelsessteder en samlet
robotløsning, der giver de studerende lejlighed til at arbejde med både
robotprogrammering, griberteknikker og vision i en og samme løsning. Selskabet
forventer at introducere en lettere forenklet udgave af SCAPE Bin-Picker til dette
segment.
3. Det tredje udviklingsspor inkluderer en nytænkning omkring brugervenligheden
”Ease-of-Use”, som i første omgang vil blive testet på det kinesiske marked –
udvikling af en robotcontroller, der er tæt integreret med SCAPE controlleren
(som er den software, der muliggør, at man kan styre robottens bevægelser).
Scape China har indledt dette udviklingsarbejde baseret på en standard
industrirobot uden controller for at bygge en ny robotcontroller fra bunden, der er
optimeret til at fungere sammen med SCAPE controlleren. Når dette
udviklingsarbejde er afsluttet og testet, forventer Ledelsen, at Scape China kunne
tilbyde en SCAPE løsning inklusive en dedikeret robot, hvilket vil gøre installation
og set-up betydeligt enklere for såvel salgspartnere som slutkunder. Det er
Ledelsens vurdering, at der specielt blandt de mange mindre og mellemstore
kinesiske virksomheder vil være stor interesse for en sådan løsning, der også
forventes at kunne nedsætte kundens samlede anskaffelsespris. Når Selskabet
har modtaget konklusionerne fra test af dette koncept på det kinesiske marked,
vil Ledelsen vurdere om samme løsning med fordel kan introduceres på de
vestlige markeder.

8.9.

Vækstplan frem mod 2022

Vækstplanen, der er udarbejdet for Selskabets vækst – og internationaliseringsstrategi,
tager udgangspunkt i, at Selskabet skal kunne vokse kraftigt og hurtigt for at fastholde
og udbygge Selskabets ledende position på bin-picking markedet. Derfor har Ledelsen
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besluttet at investere kraftigt i flere ressourcer i salg, marketing, softwareudvikling og
mere effektive projektimplementeringer.
De nye ressourcer forventes at muliggøre en optimering af Selskabets Løsning i form af
højere brugervenlighed og enkelhed parallelt med opbygningen af en skalerbar
forretningsmodel i tæt samarbejde med de salgspartnere, som Selskabet vurderer, vil
have en stor forretningsmæssig interesse i at sælge og implementere SCAPE BinPicker.
En styrket kapitalisering af Selskabet vil også gøre det muligt at tilbyde kunderne en
prismodel baseret på Robotics-as-a-Service, dvs. en abonnementsbaseret
betalingsmodel for brug af Selskabets løsning, og derved muliggøre en løbende
omsætning for Selskabet uafhængigt af tilgangen af nye projekter.
Selskabet har som målsætning at nå en markedsandel på minimum 20 % inden for salg
til bilindustrien svarende til en omsætning på mere end DKK 300 mio. alene til
bilindustrien uden for Kina.
Det er Ledelsens forventning, hvis vækst- og internationaliseringsplanen implementeres
som forudsat, at Selskabet i 2021 vil opnå et positivt driftsresultat baseret på et forventet
salg af ca. 100 systemer pr. år fra 2021 på de vestlige markeder og en tilsvarende kraftig
vækst i Kina.

Salgs- og markedsføringsstrategi
På den helt kortsigtede bane (2018-20) er det hensigten at tilpasse Selskabets produkter
og distributionsmodel til en skalerbar forretningsmodel.
Selskabets løsning sælges som en kombination af en licens, der giver ret til anvendelse
af Selskabets teknologi, bestående af en softwarepakke med de forskellige SCAPE
softwaremoduler, kunden har købt adgang til, samt salg af hardwarekomponenterne,
griberenheden, SCAPE Tool Unit, og de øvrige relevante hardwarekomponenter samt
de tilvalgte services.
Bin-picking processen er som nævnt ovenfor fortsat ny for mange
produktionsvirksomheder og deres automationsleverandører. Derfor vil Selskabet fortsat
gøre en aktiv salgsindsats, i tæt samarbejde med partnerne for at opbygge yderligere
momentum og hjælpe mindre erfarne salgspartnere med succesfulde resultater både
salgsmæssigt og i forbindelse med de konkrete implementeringer.
De helt overordnede fokusområder for Selskabet for de næste 12-18 måneder efter
datoen for Virksomhedsbeskrivelsen vil derfor være at styrke skalerbarheden af
Løsningen og udmønte det i en effektiv distributionsstrategi parallelt med optimeringen
af Løsningen som beskrevet i afsnit 8.3.4. gennem produktudvikling, herunder ved:
•
•
•
•
•

At øge grundstammen af veltrænede og certificerede partnere.
At optimere softwaremodulernes brugervenlighed (Ease-of-Use).
At yderligere standardisere og forenkle ved at udvikle nye hardwaremoduler.
At skabe et effektivt konfigureringsværktøj for samarbejdspartnere.
At implementere Artificial Intelligence teknologi i Selskabets grundlæggende
teknologi og yderligere nedbringe antal timer pr. projekt.
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Distributionsstrategien vil blive tilrettelagt således, at salg af softwarelicenser, hardwarekomponenter og services i altovervejende grad kommer til at ske via salgspartnere med
et mål om, at salg via partnere i 2021 udgør 80 %, således at Selskabet kun behøver at
yde salgssupport til partnerne i 20 % af salgssagerne, før ordren er på plads.
Selskabet anerkender samtidig nødvendigheden af direkte at stå for salg til og
udvikling af et antal globale nøglekunder.
•
•

•

Selskabet vil derfor fortsat udvikle den direkte kontakt med de udvalgte
strategiske kunder.
Arbejdet med strategiske kunder vil blive tilrettelagt således, at Key Account
Managers har et målrettet fokus på at tilføje størst mulig værdi til såvel kunder
som samarbejdspartnere.
Strategiske kunder forventes at være en kombination af bilproducenter og Tier 1
leverandører og tilsvarende kunder inden for hårde hvidevareindustrien og andre
kerneområder for bin-picking løsninger.

På det generelle industrimarked er det Selskabets plan at etablere nogle få strategiske
partnere pr. land med klare ambitiøse salgsmål, der skal opnås, for at bevare en
særstilling som Selskabets partner.
Partnerrekruttering
Selskabets løsninger forventes at appellere til flere forskellige partnertyper:
a) Den traditionelle systemintegrator, der lever af at bygge automationsanlæg til
sine kunder og her får mulighed for at tilbyde en standardiseret, men samtidig
avanceret og unik løsning, der har stort potentiale hos andre kunder.
b) Maskinbyggeren, der fx har specialiseret sig i at bygge presser eller svejseanlæg
og nu kan lægge ekstra værdi til sine ydelser med et bin-picking anlæg, der føder
hans primære anlæg med emner.
c) Linjebyggeren, der bygger hele fabrikslinjer eller fabrikker til bilindustrien og skal
levere en nøglefærdig fuldautomatiseret fabrik med avancerede robotløsninger.
d) Robotforhandleren – eller for så vidt robotproducenten, der oplever, at
indtjeningen falder på salg af robotter og har brug for at kunne tilbyde
værdiskabende løsninger ved siden af hardwaresalget.
e) Og
endelig
er
der
de
meget
store
virksomheders
egne
systemintegrationsafdelinger, der på basis af en standardløsning som SCAPE
Bin-picking løsning, skaber deres egne tilrettede løsninger til intern udrulning på
koncernens fabrikker.
Selskabet planlægger at opbygge en særskilt funktion, der har til opgave at opbygge og
udvikle en partnerkanal bestående af alle disse potentielle typer af partnere. Hver type
repræsenterer et særskilt potentiale, der kun i begrænset omfang konkurrerer med de
øvrige typer, hvorfor Selskabet med fordel kan foretage en meget selektiv udvælgelse
og rekruttering blandt disse kategorier og sammen med dem køre målrettede kampagner
mod deres respektive segmenter.
Selskabet vil have særlig fokus på linjebyggeren, da denne type partnere kan få
mulighed for at sælge adskillige bin-picking anlæg ad gangen ved kontrakter på større
fabrikslinjer. Et eksempel på en sådan er Selskabets partner på Ford fabrikkerne, den
globale TMS Valiant.
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Organisationsudvikling til støtte for vækstplanen
Til støtte for gennemførelse af vækstplanen har Ledelsen til hensigt at anvende en
andel af nettoprovenuet fra Udbuddet til udvidelse af organisationen inden for Salg og
Marketing, Partner salg og Administration.
Ledelsen forventer en udvikling i antal fastansatte på fuldtid i årene 2018 til 2021, som
illustreret nedenfor:

Udvikling i antal ansatte

Pre-IPO 2018

2019

2020

2021

10

13

13

14

Sales & Marketing

5

8

8

10

Channel & Customer Services

5

7

7

11

Finance, IT & Administration

3

4

5

6

23

32

33

41

Engineering, research & development

Total Headcount

Det er Ledelsens forventning, gennem implementering af vækstplanen og dermed ved
at investere kraftigt i flere ressourcer i salg, marketing, softwareudvikling og mere
effektive projektimplementeringer, at Selskabet vil opleve en mærkbar forøgelse af
omsætningen, som forventes at medvirke til, at Selskabet kan opnå et positivt årligt
driftsresultat (EBITDA) fra 2021, jf. grafen nedenfor over Ledelsens estimat for
omsætnings- og indtjeningsudvikling, som dog er underlagt væsentlig usikkerhed.
Nettoomsætning og EBITDA, A2016-F2022
120
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A2016

A2017

B2018

F2019

Nettoomsætning

8.10.

F2020

F2021

F2022

EBITDA

Selskabets aktuelle økonomiske stilling og resultat

Selskabets aktuelle økonomiske stilling er baseret på, at Selskabet kontinuerligt
investerer i forskning inden for især 3D sensorteknologier, griberteknologier, og Artificial
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Intelligence/Machine Learning, at Selskabet opbygger og optimerer internationale salgsog distributionskanaler samt investerer i udviklingsmiljøet, herunder software, robotter
og tilhørende udstyr. Alt sammen for opnåelse af markedsandele for at skabe en
forretningsmodel for potentielle væsentlige indtægtskilder i fremtiden. Selskabet er
således i en vækstfase og genererer omsætning, men har negativ indtjening.
For regnskabsåret 2017 realiserede Selskabet et negativt resultat før skat på DKK
11.657.089, mens halvårsregnskabet for 2018 viser et negativt resultat før skat på DKK
8.583.467.
Egenkapitalen udgjorde ved udgangen af regnskabsåret 2017 DKK -354.012, mens den
pr. 30. juni 2018 var på DKK -5.049.209. Selskabet var dermed både i forbindelse med
aflæggelsen af årsrapporten for 2017 som pr. 30. juni 2018 i en kapitaltabssituation, jf.
Selskabslovens § 119, idet Selskabets egenkapital udgjorde mindre end halvdelen af
den tegnede kapital.
Der er i 2018 tilført Selskabet samlet DKK 11.492.500 i kapital via kapitaludvidelse. Af
de DKK 11.492.500 er de DKK 9.492.500 tilgået Selskabet efter 30. juni 2018. Herudover
er der foretaget gældskonvertering for DKK 1.819.476 i oktober 2018. Der refereres til
afsnit 9.2. for yderligere information. Pr. Virksomhedsbeskrivelsesdatoen er
egenkapitalen DKK 72.004, hvorfor Selskabet pr. datoen for Virksomhedsbeskrivelsen
stadig er i en kapitaltabssituation.
Egenkapitalen forventes genetableret i forbindelse med gennemførelsen af Udbuddet og
opnåelse af nettoprovenuet. Heraf følger at Selskabet på tidspunktet for optagelse til
handel ikke er i en kapitaltabssituation, jf. Selskabslovens § 119.
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9. Regnskabsoplysninger
9.1.

Årsregnskabet for 2016 og 2017 samt halvårsregnskabet for 2018

Selskabets reviderede årsregnskab kan tilgås på Selskabets hjemmeside:
www.scapetechnologies.com
Udvalgte oplysninger fra
resultatopgørelsen
Perioderegnskab

Regnskabsår
Revideret

DKK

H1 2018

2017

2016

2.068.632
(1.880.824)

6.121.061
(4.398.979)

7.204.929
(1.965.147)

187.808

1.722.082

5.239.782

Personaleomkostninger
Salgs- og distributionsomkostninger
Lokaleomkostninger
Administrationsomkostninger

(4.797.293)
(2.081.031)
(157.168)
(499.848)

(7.234.739)
(2.054.571)
(357.802)
(1.556.843)

(4.397.596)
(1.510.744)
(354.627)
(1.499.943)

Resultat før afskrivninger

(7.347.532)

(9.481.873)

(2.523.128)

Afskrivninger- og nedskrivninger

(594.081)

(1.190.284)

(1.087.208)

Resultat før finansielle poster

(7.941.613)

(10.672.157)

(3.610.336)

(641.854)

(308.536)
(676.396)

(191.464)
(237.662)

(8.583.467)

(11.657.089)

(4.039.462)

1.888.270

2.557.959

885.283

Nettoomsætning
Vareforbrug

Bruttofortjeneste

Resultatet af kapitalandele i associerede
virksomheder
Finansielle poster

Resultat før skat

Skat af årets/periodens resultat
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Årets/periodens resultat

(6.695.197)

(9.099.130)

(3.154.179)

20

15

9

H1 2018

2017

2016

Udviklingsprojekter

3.693.357

3.498.015

3.236.818

Immaterielle anlægsaktiver

3.693.357

3.498.015

3.236.818

Andre anlæg, driftsmateriel og
inventar

363.518

73.688

53.542

Materielle anlægsaktiver

363.518

73.688

53.542

Investeringer i associerede
virksomheder

300.000

0

308.536

Finansielle anlægsaktiver

300.000

0

308.536

4.356.875

3.571.703

3.598.896

Råvarer og hjælpematerialer

515.221

395.958

441.916

Varebeholdninger

515.221

395.958

441.916

1.219.637
6.268.488

2.085.547
4.380.218

2.796.790
2.127.297

Antal ansatte

Udvalgte oplysninger fra
balancen
Perioderegnskab

DKK

Regnskabsår
Revideret

AKTIVER

ANLÆGSAKTIVER

Tilgodehavender fra salg og
tjenesteydelser
Udskudt skatteaktiv
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Andre tilgodehavender
Tilgodehavende selskabsskat
Periodeafgrænsningsposter

1.147.941
305.038
11.937

755.265
305.038
100.047

885.779
239.667
43.316

Tilgodehavender

8.953.041

7.626.115

6.092.849

0

604

278

9.468.263

8.022.677

6.535.043

13.825.138

11.594.380

10.133.939

H1 2018

2017

2016

7.697.190
3.022.721
-15.769.120

7.377.190
1.931.224
-9.662.426

6.388.893
849.727
-3.493.502

-5.049.209

-354.012

3.745.118

Lån

5.917.901

5.851.162

636.871

Langfristede gældsforpligtelser

5.917.901

5.851.162

636.871

5.870.000

84.000

84.000

2.592.929
0

1.800.079
335.236

2.281.195
199.185

2.180.907

2.098.417

1.128.581

1.540.611
772.000

856.098
923.400

832.789
1.226.200

Kortfristede gældsforpligtelser

12.956.446

6.097.230

5.751.950

GÆLDSFORPLIGTELSER

18.874.347

11.948.392

6.388.821

PASSIVER I ALT

13.825.138

11.594.380

10.133.939

Likvide beholdninger
OMSÆTNINGSAKTIVER
AKTIVER I ALT

DKK
PASSIVER
Selskabskapital
Reserve for udviklingsomkostninger
Overført resultat

EGENKAPITAL

Kort del af langfristede
gældsforpligtelser
Bankgæld
Forudbetalinger fra kunder
Leverandører af varer og
tjenesteydelser
Anden gæld
Periodeafgrænsningsposter
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Resultatopgørelse
Selskabet har i regnskabsårene 2017 og 2016 haft omsætning på henholdsvis DKK
6.121.061 og DKK 7.204.929. Omsætningen hidrører overvejende fra salg af SCAPE
Bin-Picker til store internationale koncerner.
I det nuværende setup agerer Selskabet ofte som systemintegrator, hvor det i væsentligt
omfang står for levering af den samlede løsning, herunder hardware, software og
support, mens det fremadrettet er målet, at salget skal være partnerdrevet og
overvejende hidrøre fra salg af software samt et begrænset salg af hardware. Idet
omsætningen er projektbaseret, falder den ikke jævnt mellem årene, hvilket er
baggrunden for den faldende omsætning fra 2016 til 2017.
I 2017 er der indregnet tilskud vedrørende udviklingsaktiviteter for DKK 602.380 mod
DKK 789.291 i 2016, som fordeler sig således på tilskudsgiverne:
Tilskudsgiver

Indregnet tilskud 2017

Indregnet tilskud 2016

0

0

Markedsmodningsfonden

167.348

388.376

Innovationsfonden

302.800

378.392

Echord ++ (EU-Project)

132.232

22.523

Total

602.380

789.291

Højteknologifonden

Tilskuddene er indtægtsført i takt med, at afskrivninger på de aktiverede
udviklingsprojekter er foretaget. Indregning af tilskud fra Innovationsfonden fortsætter
frem til 2021, mens de tre andre projekter er fuldt indregnet ved udgangen af 2017.
Tilskuddet fra Innovationsfonden er modtaget, så indregningen frem til 2021 har ingen
likviditetspåvirkning.
Vareforbrug består overvejende af hardware og eksterne konsulenttimer.
Bruttofortjenesten er drevet af de enkelte projekter, hvor de projekter, der er udført i
2017, har været mere komplekse, men samtidig også har tilføjet nye ekspertiser og
kunder.
Personaleomkostningerne for regnskabsåret 2017 udgjorde DKK 7.234.739, hvilket er
en stigning i forhold til DKK 4.397.596 for 2016. Stigningen skyldes tilgang i antal
medarbejdere i Danmark og i kundecenteret i Ingolstadt i Tyskland. Der er i 2017
aktiveret lønomkostninger for DKK 1.351.861 mod DKK 944.352 i 2016 på færdiggjorte
udviklingsprojekter, hvorfor de reelle omkostninger til personale andrager DKK
8.586.600 og DKK 5.341.948 for henholdsvis 2017 og 2016.
Salgs- og distributionsomkostninger vedrører overvejende rejseomkostninger og
omkostninger i forbindelse med konferencer og udstillinger, mens omkostninger til
lokaler vedrører de lejede lokaler til Selskabets hovedkontor i Odense.
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Selskabets administrationsomkostninger for 2017 udgjorde DKK 1.556.843 mod DKK
1.499.943
i
2016.
Udover
konsulentudgifter
er
de
væsentligste
administrationsomkostninger, it-omkostninger, regnskabsassistance og advokatbistand.
Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder angiver indregning af det
procentvise underskud i det på daværende tidspunkt 25 % ejede selskab Shenzhen
Scape Technologies.
Selskabets netto finansielle omkostninger var i regnskabsåret 2017 DKK 676.396 mod
DKK 237.662 i 2016. Omkostningerne relaterer sig overvejende til låneomkostninger i
forbindelse med lånoptagelse og renter på gæld til långivere.
Samlet udgjorde Selskabets resultat før skat således et underskud på DKK 11.657.089
for regnskabsåret 2017 mod et underskud på DKK 4.039.462 i 2016.
Balance
Selskabet har samlede aktiver for DKK 11.594.380 pr. 31. december 2017 finansieret
ved:
● Egenkapital: DKK -354.012.
● Gæld: DKK 11.948.392.
Selskabets aktiver og passiver består af følgende grupper pr. 31. december 2017:
Aktiver
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver består af færdiggjorte udviklingsprojekter vedrørende
udvikling af standardiseret bin-picking system for DKK 3.498.015.
Færdiggjorte udviklingsprojekter består hovedsageligt af aktiverede interne timer på
udviklere og afskrives over fem år.
Materielle anlægsaktiver relaterer sig til inventar og it-udstyr og afskrives over to-fem år.
Finansielle anlægsaktiver vedrører investeringer i Shenzhen Scape Technologies, hvor
Selskabet havde en ejerandel på 25 % pr. 31. december 2017. Investeringen er
indregnet til DKK 0 pr. 31. december 2017.
Omsætningsaktiver
Varelageret består af råvarer og hjælpematerialer samt demolager for DKK 395.958. Pr.
31. december 2017 var fordelingen på DKK 334.590 for råvarer og hjælpematerialer og
DKK 61.374 for demolager.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser består af tilgodehavender fra salg af SCAPE
Bin-Pickere.
Selskabet har oparbejdet et udskudt skatteaktiv på DKK 4.380.218 overvejende grundet
negative resultater over en årrække.
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Andre tilgodehavender er på DKK 755.265 og vedrører overvejende tilgodehavender fra
EU-projektet Echord++ (DKK 132.232), momstilgodehavende (DKK 463.130) samt
huslejedepositum (DKK 141.288).
Tilgodehavende selskabsskat på DKK 305.038 omfatter tilbagesøgning af skatteværdien
af underskud vedrørende udviklingsomkostninger i henhold til skattekreditordningen.
Periodeafgrænsningsposter består overvejende af periodisering af forsikringer.
Likvide beholdninger omfatter indestående på Selskabets bankkonto.
Passiver
Egenkapital
Egenkapitalen består af virksomhedskapital på DKK 7.377.190, reserver for
udviklingsomkostninger på DKK 1.931.224 og overført underskud på DKK 9.662.426.
Reserve for udviklingsomkostninger er en bunden reserve på nettoværdien af
udviklingsomkostningerne (udviklingsomkostninger fratrukket udskudt skat), der ikke kan
benyttes til udlodning eller til dækning af underskud.
Gæld
Langfristede gældsforpligtelser omfatter lån fra Vækstfonden på DKK 3.000.000 samt
gældsbreve på DKK 2.851.162 fordelt med DKK 1.500.000 til CEO for MaxAuto
Company ltd. Simon Chung, DKK 750.000 til bestyrelsesformand Jens Munch-Hansen,
DKK 353.629 til CTO René Dencker Eriksen og DKK 331.533 til CEO Søren BøvingAndersen.
Kortfristede gældsforpligtelser består af kort del af langfristede gældsforpligtelser på
DKK 84.000, bankgæld på DKK 1.800.079, forudbetalinger fra kunder på DKK 335.236,
udeståender til leverandører af varer og tjenesteydelser på DKK 2.098.417, anden gæld
på DKK 856.098 og periodeafgrænsningsposter på DKK 923.400.
Anden gæld omfatter overvejende feriepengeforpligtelse på DKK 659.737, skyldige
feriepenge på DKK 39.638 og skyldige renter på DKK 147.352.
Periodeafgrænsningsposter vedrører periodisering af udviklingstilskud modtaget fra
Innovationsfonden. Det oprindelige tilskud er på DKK 1.514.000 og modtaget over en
årrække fra 2014–2016. Udviklingstilskuddet periodiseres over fem år fra
tildelingstidspunktet, således at sidste indregning bliver i 2021.
Der er eventualforpligtelser på DKK 389.000 vedrørende leje i uopsigelighedsperioden
frem til 2020 samt virksomhedspant på DKK 9.500.000 som sikkerhedsstillelse for
bankgæld i Middelfart Sparekasse (DKK 3.500.000) (1. prioritet) og vækstlån i
Vækstfonden (DKK 6.000.000) (2. prioritet).
Virksomhedspantet omfatter følgende aktivtyper for Middelfart Sparekasse og
Vækstfonden: tilgodehavender fra varer og tjenesteydelser, varelagre, driftsinventar og
driftsmateriel, drivmidler samt goodwill, domænenavne og rettigheder.
En række af Selskabets eksisterende aktionærer har derudover stillet pant i nominelt
DKK 5.032.717 aktier i Selskabet både over for Middelfart Sparekasse og for
Vækstfonden.
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9.2.

Udvikling siden seneste regnskabsår samt forventet udvikling

Udvikling siden seneste regnskabsår
I første halvår af 2018 har Selskabet genereret omsætning for DKK 2.068.632 og haft et
underskud før skat på DKK -8.583.467. For helåret forventes en omsætning i intervallet
DKK 6.500.000–7.500.000 og et driftsunderskud i niveauet DKK 14.000.000–
15.000.000. Som tidligere nævnt generes omsætningen på nuværende tidspunkt ved
projektsalg, som ikke falder jævnt hen over året. Bruttofortjenesten har været væsentligt
lavere i 1. halvår af 2018 sammenholdt med tidligere år, hvilket skyldes øget brug af
eksterne konsulenttimer.
I 2018 har Selskabet erhvervet kapitalandel for DKK 300.000 i Shenzhen Scape
Technologies, hvormed Selskabet har fået en ejerandel på 40 %, hvilket forklarer
stigningen i investeringer i associerede virksomheder pr. 30. juni 2018.
Selskabets samlede gæld omfattende langfristede gældsforpligtelser, kort del af
langsigtede gældsforpligtelser og bankgæld andrager pr. 30. juni 2018 DKK 14.380.830.
Gælden er fordelt i henhold til nedenstående tabel.
Selskabets kreditfacilitet med Middelfart Sparekasse er på DKK 2.950.000, hvoraf der
pr. 30. juni 2018 er trukket DKK 2.592.929. Pr. Virksomhedsbeskrivelsesdatoen er der
trukket DKK 1.461.687. Efter aftale skal kassekreditten nedskrives i takt med, at kaution
fra Vækstfonden nedskrives, således at kreditfaciliteten skal reduceres med DKK
250.000 pr. 1. januar 2019, yderligere DKK 1.000.000 pr. 1. juli 2019 og yderligere DKK
500.000 pr. 28. august 2019. Kassekreditten forventes dog indfriet efter gennemførelsen
af Udbuddet.
Der er i 2018 modtaget yderligere DKK 3.000.000 fra Vækstfonden vedrørende vækstlån
på samlet DKK 6.000.000. Lånet henstod afdragsfrit til og med 1. juli 2018, og afdrag pr.
1. oktober 2018 er udskudt til 1. januar 2019. I den afdragsfri periode betaltes påløbne
renter. Herefter skal betales en ydelse på DKK 400.000 i kvartalet indeholdende renter
og afdrag, første gang den 1. januar 2019. I henhold til afviklingsprofil forventes lånet at
være afviklet 1. oktober 2023.
Långiver

Gæld pr.
30.06.2018

Gæld pr.
30.09.2018

Vækstfonden

6.162.739

6.186.302

Middelfart Sparekasse,
Kassekredit

2.592.929

1.962.070

MaxAuto Company
Ltd.

2.500.000

2.500.000
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Vilkår / bemærkninger

Hovedstol DKK 6.000.000. Variabel
rente, pt. 11,987 % pro anno. Afvikles jf.
ovenfor.
Kreditfacilitet DKK 2.950.000. Variabel
rente, pt. 7,5 % pro anno. Kassekredit
forventes indfriet ultimo 2018.
Hovedstol DKK 2.500.000. Rente på
0.0 % pro anno. DKK 1.500.000 er
konverteret til aktier før Udbuddet til
Tegningskursen. De resterende DKK
1.000.000 forfalder til betaling 3.
december 2018.

Simon Chung, CEO
MaxAuto Company
Ltd.

1.680.000

1.680.000

Jens Munch-Hansen,
Bestyrelsesformand

795.000

817.500

Hovedstol DKK 750.000. Rente på 12,0
% pro anno. Lånet forfalder til betaling
ultimo 2018.

Rene Dencker
Eriksen, CTO

336.129

336.129

Søren BøvingAndersen, CEO

314.033

314.033

Hovedstol DKK 375.000. Rente lig med
rente på kassekredit, pt. 7,5% pro anno.
Tilbagetrædelseserklæring over for
Vækstfonden. Lånet forventes afviklet
når lånet til Vækstfonden er
tilbagebetalt.
Hovedstol DKK 375.000. Rente lig med
rente på kassekredit, pt. 7,5 % pro
anno.
Hele beløbet er konverteret til aktier før
Udbuddet til Tegningskursen.

14.380.830

13.796.034

Total

Hovedstol DKK 1.680.000. Rente på
0.0 % pro anno. Lånet forfalder til
betaling ultimo 2018.

Der er siden seneste regnskabsår tilført Selskabet samlet DKK 11.492.500 i kapital via
tre kapitalforhøjelser fra MaxAuto Company Ltd.
• Marts 2018, nominelt DKK 320.000 til kurs 6.25 i alt DKK 2.000.000.
• Juli 2018, nominelt DKK 320.000 til kurs 6.25 i alt DKK 2.000.000.
• August 2018, nominelt DKK 1.198.800 til kurs 6.25 i alt DKK 7.492.500.
Herudover er der foretaget gældskonvertering i oktober 2018 for samlet DKK 1.819.476
fra henholdsvis MaxAuto Company Ltd. (nominelt DKK 172.811 til kurs 8,68 i alt DKK
1.500.000) og CEO Søren Bøving-Andersen (nominelt DKK 36.806 til kurs 8,68 i alt DKK
319.476).
I forbindelse med indgåelse af aftale med Vækstfonden har Selskabet underskrevet en
aftale om Performance og Exit ordning, hvorefter Vækstfonden er berettiget til en
performancebetaling eller en Exitbetaling på 15 % af lånets hovedstol (DKK 6 mio.).
Såfremt betingelserne herfor indtræffer, skal Selskabet således betale Vækstfonden op
til DKK 900.000. Vækstfonden har bekræftet, at Udbuddet og optagelse til handel ikke
vil medføre krav om betaling.
Forventet udvikling
Som beskrevet under forretningsmodel (afsnit 8.4.) er det et dedikeret mål at udnytte
markedspotentialet ved at gøre SCAPE Bin-Pickere enklere at sælge, konfigurere,
installere og anvende for på den måde at kunne skalere salget gennem et globalt
distributionsnet af professionelle partnere.
Det betyder, at Selskabet i 2018 og 2019 ikke forventer at skabe et positivt driftsresultat
og kun et begrænset positivt resultat i 2020. I 2021 er det Ledelsens forventning, at
Selskabet vil opnå et betydeligt positivt driftsresultat baseret på et forventet salg af
omkring 100 systemer på de vestlige markeder og et salg på DKK 20 mio. til det kinesiske
joint-venture selskab.
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Antallet af medarbejdere forventes at stige fra det nuværende antal på 23 medarbejdere
op til 32 medarbejdere ved udgangen af 2019.
Det øgede antal medarbejdere vil kræve, at Selskabet flytter til nye, lejede lokaler.
Flytningen forventes gennemført i 2019. De nye lokaler forventes at blive et lejemål i
nærheden af det nuværende lejemål. Omkostningerne forbundet hermed er indarbejdet
i Selskabets budgetter.
9.3.

Igangværende og kommende væsentlige investeringer

Selskabet forventer flytning til nye lokaler i 2019 som nævnt under afsnit 9.2. Ledelsen
har budgetteret med en investering på DKK 500.000.
Herudover forventer Selskabet at investere DKK 1.500.000 i styrkelse og modernisering
af Selskabets udviklingsmiljø i form af robotter fra 2019–2021. Investeringerne til robotter
er endnu ikke iværksat.
Såfremt Udbuddet gennemføres, forventer Ledelsen at investere i research,
produktudvikling, opbygning af salgs- og distributionskanaler, jf. afsnit 6.1. Formål med
Udbuddet og anvendelse af provenu.

9.4.

Oplysning om revisor

Deloitte Statsautoriset Revisionspartnerselskab
CVR nr. 33 96 35 56
Østre Havnepromenade 26, 4.
9000 Aalborg
Deloitte er repræsenteret ved Statsautoriseret revisor Peter Nørrevang.

9.5.

Revisors påtegning på årsrapport for 2017

Årsrapporten for 2017
Revisor har i årsrapporten for 2017 givet følgende konklusion i sin påtegning uden
forbehold:
”Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets
aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.december 2017 samt af resultatet af
selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2017 – 31. december 2017 i
overensstemmelse med årsregnskabsloven.”
Derudover har revisor fremhævet følgende forhold, uden at konklusionen på
årsregnskabet er modificeret:
”Vi henleder opmærksomheden på note 12 i årsregnskabet, hvori redegøres for, at
kapitalforhøjelse på 15-20 mill.kr. er planlagt i 2018 for at sikre fortsat markeds- og
produktudvikling.”
Efter regnskabsårets udløb har Selskabet fået tilført ny kapital på i alt DKK 11,5 mio.
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Selskabets årsrapport er aflagt på engelsk, hvorfor ovenstående uddrag fra påtegningen
er oversat. For fuldstændig revisionspåtegning henvises til Selskabets officielle
årsrapport for 2017.

9.6.

Retstvister

Selskabet har ikke inden for de seneste 12 måneder forud for datoen for denne
Virksomhedsbeskrivelse været, og er heller ikke pr. datoen for denne
Virksomhedsbeskrivelse, part i statslige sager, retssager, administrative sager,
voldgiftssager eller tvister, som kan få eller har haft væsentlig negativ indvirkning på
Selskabets virksomhed, resultat eller finansielle stilling. Selskabet er ikke bekendt med
nogen truende eller potentielle tvister eller statslige sager, der kan få en væsentlig
negativ indvirkning på Selskabets driftsresultat eller finansielle stilling i fremtiden.
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10. Selskabets direktion og bestyrelse
10.1.

Organisation, struktur og væsentlige funktioner

Organisation og ledelse
Selskabet har i alt 23 medarbejdere, heraf syv bosiddende i Tyskland, den ene af disse
tilknyttet på konsulentbasis siden juni 2012. I de kommende to-tre år forventes ansat op
til 20 medarbejdere mere – primært i forbindelse med produktudviklingsopgaver, samt
opbygning af salgskanaler og nye markedsområder.
Virksomheden er organiseret således:

CEO
Søren BøvingAndersen

Finance & Admin.
3

CTO
René Dencker

Research &
Development
7

Sales Mgr., Strategic
Accts.
Torben Valnert

Engineering &
Manufacturing
3

Regional Mgr.,
Germany
Frank Nüsken

Sales & Mkt.
Assistant
1

Customer Support
1

Sales
2

Project Mgmt.
2

Direktionen og Ledergruppen
Selskabets Direktion består af CEO Søren Bøving-Andersen og CTO René Dencker
Eriksen.
I Ledergruppen indgår erfarne medarbejdere med baggrund i salgs- og vækstledelse,
softwareudvikling og produktion.
Økonomifunktionen varetages p.t. af en erfaren CFO, Nils Knudsen, ansat på
konsulentkontrakt, der er ansvarlig for varetagelse af Selskabets økonomistyring og
finansielle rapportering, herunder Selskabets oplysningsforpligtelser – i samarbejde med
en fuldtids- og fastansat controller.
Den nuværende Ledergruppe planlægges i løbet af 2019 styrket med en
økonomichef/CFO samt en internationalt orienteret leder med ansvar for videreudvikling
af salgskanalerne.
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Research and Development
Medarbejderne i R&D består af højt kvalificerede udviklere med ekspertise i vision,
robotprogrammering og avanceret softwareudvikling og den væsentligste opgave for
afdelingen de kommende to år bliver optimering af bin-picker løsningerne med fokus på
nye konfigurationsværktøjer og forenklet implementering, herunder anvendelse af AI
/Machine Learning.
Engineering and manufacturing
Selskabets afdeling for Engineering and manufacturing er under opbygning, men har
allerede tiltrukket erfarne og kompetente hardwareudviklere, som er i gang med design
og produktudvikling af de nye komponenter, som Selskabet løbende forventer at
introducere fra 2019 og fremad.
Kundecenter i Ingolstadt, Tyskland
De tyske medarbejdere har base i Ingolstadt, hvor Selskabet har opbygget et
kundecenter, hvorfra Selskabets tyske og sydeuropæiske kunder serviceres, og hvor der
foretages kundedemonstrationer, testopstillinger mv. Den tyske afdeling ledes af Frank
Nüsken, der har lang ledelseserfaring fra produktionsindustrien. De tyske salgs- og
projektmedarbejdere har alle lang erfaring inden for de områder, de er ansvarlige for, og
samlet set har den tyske afdeling et stærkt forankret netværk blandt potentielle kunder
og partnere i området.
Nøglemedarbejdere
Med vægtning på viden, funktion og erfaring er selskabets CTO, Rene Dencker, og CEO,
Søren Bøving-Andersen samt salgschefen, Torben Valnert, sidstnævnte ansat på en
konsulentkontrakt, at betragte som nøglemedarbejdere. Endvidere må to af selskabets
mest erfarne udviklere betragtes som nøglemedarbejdere.
10.2.

Direktion og bestyrelse

Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse og skal sikre en forsvarlig
organisation af Selskabets virksomhed. Bestyrelsen påser blandt andet, at
•

bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der efter Selskabets
forhold er tilfredsstillende,

•

der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller,

•

Bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om Selskabets
finansielle forhold,

•

Direktionen udøver sit hverv på en behørig måde og efter Bestyrelsens
retningslinjer, og

•

Selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er
tilstrækkelig likviditet til at opfylde Selskabets nuværende og fremtidige
forpligtelser, efterhånden som de forfalder, og Bestyrelsen er således til enhver
tid forpligtet til at vurdere den økonomiske situation og sikre, at det
tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt.

Generalforsamlingen vælger medlemmerne til Bestyrelsen. Bestyrelsen ansætter den
administrerende direktør.
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Selskabets Direktion og bestyrelsesmedlemmer kommer med en alsidig baggrund,
betydelig erfaring og en bred vifte af færdigheder fra nystartede teknologivirksomheder,
forskningspositioner inden for produktionsteknologi samt internationale virksomheder.
Direktionsmedlemmerne er begge omfattet af en konkurrenceklausul og et gensidigt
opsigelsesvarsel på 12 måneder for CEO Søren Bøving-Andersen og 9 måneder for
CTO Rene Dencker Eriksen.

DIREKTION

Søren Bøving-Andersen (født 1960)
CEO og aktionær i Scape Technologies A/S. Tiltrådt som CEO i december
2010, indtrådt som aktionær og bestyrelsesmedlem i 2013 (udtrådt af
Selskabets bestyrelse i oktober 2018).
Søren Bøving-Andersen var Vice President, Sales for Giritech A/S fra 2006
til december 2010. Før Giritech var Søren Bøving-Andersen nordisk chef for
amerikanske Siebel Systems (2003-2006), nordisk chef for Peregrine
Systems (1999-2003), salgsdirektør i Compaq Danmark (1996-1999) og
salgsdirektør i Oracle Danmark frem til 1999. Søren Bøving-Andersen har
en uddannelse i international handel og markedsføring fra Niels Brocks
Handelsakademi 1985 kombineret med en bankuddannelse.
Nuværende tillidshverv: Bestyrelsesformand for den erhvervsdrivende fond
Sydfyns Elforsyning og underliggende selskaber (SEF Innovation A/S,
FLOW Elnet A/S, SEF Energi A/S, Fiberlan A/S, SEF A/S) (SEF koncernen)
siden 2014, bestyrelsesformand for Sydfyns Elforsynings Almennyttige
Fond, SEAF (siden 2015) og bestyrelsesmedlem i Shenzen Scape
Technologies Ltd. (siden 2015).
Antal aktier personligt ejet af Søren Bøving-Andersen: 1.286.807stk.
(nominelt DKK 1.286.807).
Forretningsadresse: Kochsgade 31 C, 3., 5000 Odense C.
LinkedIn profil: https://www.linkedin.com/in/boeving/

René Dencker Eriksen (født 1971)
CTO i Scape Technologies A/S. Indtrådt som CTO
(bestyrelsesmedlem i Selskabet fra 2013 – oktober 2018).
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i

2006

Forud for tiltrædelsen som CTO for Scape Technologies A/S var René
Assistant Professor for The Maersk Mc-Kinney Moller Institute for
Production Technology på Syddansk Universitet (2003-2006).
René har således mere end 10 års erfaring med udvikling af avancerede
robotvisionsløsninger til den efterspørgende og attraktive bilindustri. Renés
Ph.d. er grundlaget for Scape Technologies A/S og de patenterede
løsninger.
Nuværende tillidshverv: Stifter og direktør i Softvision IVS.
Antal aktier ejet via det 100 % personligt ejede selskab SoftVision IVS:
1.126.025 stk. (nominelt DKK 1.126.025).
Forretningsadresse: Kochsgade 31 C, 3., 5000 Odense C.
LinkedIn
184730/

profil:

https://www.linkedin.com/in/rene-dencker-eriksen-

BESTYRELSE
Jens Munch-Hansen (født 1955)
Bestyrelsesformand og aktionær i Scape Technologies A/S siden 2017.
Jens Munch-Hansen var medlem af direktionen og koncerndirektør i TDC
fra 2009-2016 med ansvar for Sverige, Norge og Finland samt de danske
erhvervskunder. Før 2009 varetog Jens Munch-Hansen fra 1994 en række
seniorposter i IBM, herunder internationale poster i New York og Paris og
var i perioden 2000-2007 administrerende direktør for IBM i Norden.
Nuværende tillidshverv: Bestyrelsesformand for Odico A/S (siden 2018),
bestyrelsesmedlem for Rosendahls A/S (siden 2018), bestyrelsesformand
for Worklife Barometer ApS (siden 2017), bestyrelsesmedlem for GDM
Software (siden 2017), bestyrelsesmedlem for Neisa Denmark A/S (siden
2016) og bestyrelsesmedlem for Azanta A/S (siden 2011).
Antal aktier personligt ejet af Jens Munch-Hansen: 619.885 stk. (nominelt
DKK 619.885).
Vurdering af afhængighed: Uafhængig.
Forretningsadresse: Kochsgade 31 C, 3., 5000 Odense C.
LinkedIn profil: https://www.linkedin.com/in/jens-munch-hansen39b9a711b/
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Fu Yu Chen (født 1963)
Bestyrelsesmedlem i Scape Technologies A/S siden i 2015.
Fu Yu Chen er administrerende direktør og medstifter af Shenzhen Maxonic
Automation Control Co. Ltd. i Kina. Fu Yu Chen ejer 20,23 % af Schenzhen
Maxonic Automation Control Co. Ltd. Før 1994, hvor Fu Yu Chen var
medstifter af Schenzhen Maxonic Automation Control Co. Ltd., arbejdede
Fu Yu Chen for Sichuan Instrument Factory.
Fu Yu Chen var med til at gennemføre Shenzhen Maxonic Automation
Control Co. Ltd.’s børsnotering på Shenzhen Stock Exchange. Fu Yu Chen
har over 20 års erfaring inden for marketing, strategisk planlægning og
selskabsledelse i industriel automatiseringskontrol.
Nuværende tillidshverv: Bestyrelsesformand for Schenzhen Maxonic
Automation Control Co. Ltd. (siden 2012), bestyrelsesmedlem i MaxAuto
Company Ltd, bestyrelsesmedlem i Shanghai Echo-MSL Instruments Co.,
Ltd.
Antal aktier ejet af Shenzhen Maxonic Automation Control Co. Ltd.:
1.250.001 stk. (nominelt DKK 1.250.001).
Antal aktier ejet af MaxAuto Company Ltd.: 2.503.999 stk. (nominelt DKK
2.503.999).
Vurdering af afhængighed: Ikke uafhængig.
Forretningsadresse: Maxonic Building, No 3, Lang Shan Road, North area
of High Technology Industrial Park, Nan Shan District Shen Zhen, Kina.
Claus Risager (født 1969)
Bestyrelsesmedlem i Scape Technologies A/S siden 2013.
Claus Risager er medstifter og direktør i Blue Ocean Robotics ApS.
Claus Risager har mere end 30 års erfaring inden for robotteknologi med
ekspertise inden for udvikling og innovation. Han har desuden haft
internationale positioner hos IFR, EU og det tidligere EURON/EUROP.
Bistår Europa-Kommissionen med at gennemgå og evaluere de europæiske
forslag og projekter.
Nuværende tillidshverv: Bestyrelsesmedlem for LapTics IVS (siden 2015),
stifter og direktør i Claus Risager Robotics ApS (siden 2013), direktør i Blue
Ocean Robotics Holding ApS (siden 2014) og Blue Ocean Robotics ApS
(siden 2013) samt i Blue Ocean Robotics datter- og associerede selskaber
i Norge, Sverige, Litauen, Spanien, Tyrkiet, Singapore og Australien,
bestyrelsesformand i UVD Robots ApS (siden 2017), bestyrelsesmedlem i
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AirCleaner ApS (siden 2017), bestyrelsesmedlem i VesCo Systems ApS
(siden 2018).
Indvalgt i bestyrelsen på mandat af Blue Ocean Robotics Holding ApS der
ejer 1.250.000 aktier (nominelt DKK 1.250.000).
Vurdering af afhængighed: Uafhængig.
Forretningsadresse: Niels Bohrs Alle 185, 5220 Odense SØ.
LinkedIn profil: https://www.linkedin.com/in/clausrisager/

Erklæring om tidligere hverv
Ingen medlemmer af Direktionen eller Bestyrelse er aktuelt eller har inden for de seneste
fem år været involveret i 1) anklager for svigagtige lovovertrædelser, 2) ledende
medarbejdere i selskaber, der er gået konkurs, kommet under bobehandling eller trådt i
likvidation bortset fra tilfælde som anført umiddelbart nedenfor, eller 3) genstand for
offentlige anklager og/eller sanktioner, hvorved retten til at fungere som medlem af en
udsteders bestyrelse, direktion eller tilsynsorgan er blevet frataget.
Jens Munch-Hansen har været direktør i TDC Hosting Holding ApS, der er opløst efter
erklæring (fratrådt i august 2016), i Hosting TopCo ApS, der er opløst efter erklæring
(fratrådt i august 2016), i Selskabet af 16. juni 2015 ApS, der er opløst efter erklæring
(fratrådt i august 2016). Søren Bøving-Andersen har været stifter og administrerende
direktør i Bøving og Rødegaard IVS (under tvangsopløsning) (fratrådt i august 2018),
Fynsnet Service A/S (opløst efter frivillig likvidation) (fratrådt i februar 2015) og
bestyrelsesmedlem i K/S Senioren Centrum, IM Casino, Schwerin, Tyskland (konkurs)
(fratrådt i 2015). Claus Risager har været bestyrelsesmedlem i Jyde Marked A/S (opløst
efter erklæring) (fratrådt i 2016), bestyrelsesformand i RoboBusiness Europe ApS
(konkurs) (fratrådt i 2016), bestyrelsesmedlem i Blue Ocean Robotics Benelux B.V
(opløst) (fratrådt i 2017), bestyrelsesmedlem i Blue Ocean Robotics LLC (opløst) (fratrådt
i 2016), bestyrelsesmedlem i Blue Ocean Robotics Hong Kong, Ltd. (opløst) (fratrådt i
2016).

10.3.

Vederlag i forbindelse med Udbuddet til direktion og bestyrelse

Selskabet har ikke indgået aftaler med bestyrelsesmedlemmer eller Direktion om
vederlag i forbindelse med Udbuddet.

10.4.

Incitamentsprogrammer

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning
Selskabets generalforsamling har vedtaget et sæt overordnede retningslinjer for
incitamentsaflønning af medlemmer af Bestyrelsen og Direktionen. I henhold til disse
kan medlemmer af Bestyrelsen aflønnes med et fast vederlag, optioner og/eller warrants
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inden for den samlede ramme på ca. 10 % af Selskabets aktiekapital. Direktionen kan
aflønnes med en fast grundløn samt bonus baseret på fastlagte mål og diskretionær
bonus (som samlet ikke kan overstige 12 måneders løn) samt optioner og/eller warrants
(inden for den samlede ramme på ca. 10 % af Selskabets aktiekapital).

10.5.

Transaktioner med nærtstående parter

Der er ingen familierelationer mellem medlemmerne af Bestyrelsen, Direktionen eller
de ledende medarbejdere.
Selskabet har ikke kendskab til, at medlemmer af Bestyrelsen, Direktionen eller nogle
af de ledende medarbejdere er udnævnt til deres nuværende stillinger i Selskabet i
henhold til en aftale eller overenskomst med Selskabets storaktionærer, kunder,
leverandører eller andre parter, idet alle de nuværende bestyrelsesmedlemmer er valgt
af og repræsenterer de eksisterende aktionærer.
Ingen af medlemmerne af Bestyrelsen, Direktionen eller af de ledende medarbejdere har
interessekonflikter i forhold til deres hverv som medlem af Bestyrelsen, Direktionen eller
som ledende medarbejder eller besidder hverv i andre selskaber, der kan føre til
interessekonflikt i forhold til disse selskaber på grund af Selskabets løbende samarbejde
om sådanne selskaber.
Selskabet samhandler med joint-venture selskabet i Kina på armslængdevilkår og –
efter Ledelsens vurderinger – på markedsmæssige vilkår i Kina. Oversigt over
samhandel:
Samhandel mellem Scape Technologies og Shenzhen Maxonic
Regnskabsår
2015
2016
2017
Pr. 30/6 2018
Total i perioden

Faktureret fra Scape til Maxonic
*1)
802.924
1.158.320
1.235.122
163.090
3.359.459

Faktureret fra Maxonic til Scape
*2)
0
0
97.771
3.656
101.427

*1) Licenser og SCAPE HW komponenter
*2) Delkomponenter til SCAPE HW

Ifølge Selskabsloven og forretningsordenen for Bestyrelsen og Direktionen, må et
medlem af Bestyrelsen og Direktionen ikke deltage i behandlingen af spørgsmål mellem
Selskabet og den pågældende selv eller om søgsmål mod den pågældende selv eller
om aftaler mellem Selskabet og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis
vedkommende har en væsentlig interesse deri, som kan være stridende med
Selskabets.
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11. Appendiks
11.1.

Vedtægter

VEDTÆGTER

ARTICLES OF ASSOCIATION

for

of

Scape Technologies A/S

Scape Technologies A/S

CVR-nr. 27 58 78 87

CVR no. 27 58 78 87

1

Navn

1.1

Selskabets

navn

er

Scape

1

Name

1.1

The

Technologies A/S.
1.2

company's

name

is

Scape

Technologies A/S.

Selskabets binavn er Scape A/S.

1.2

The company's secondary name is
Scape A/S.

2

Formål

2

Objects

2.1

Selskabets formål er at drive
virksomhed med salg og udvikling af
computervision systemer samt anden
hermed forbunden virksomhed.

2.1

The company's objects are to carry on
business within sale and development of
computer-vision systems and any other
related activity.

3

Aktiekapital

3

Share capital

3.1

Selskabets aktiekapital udgør nominelt
DKK 9.425.607 fordelt på 9.425.607
aktier á DKK 1,00.

3.1

The company's nominal share capital is
DKK 9,425,607, divided into 9,425,607
shares of DKK 1.00.

3.2

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

3.2

The share capital is fully paid up.

4

Aktiernes rettigheder

4

Rights attaching to the shares

4.1

Hvert nominelt aktiebeløb på DKK 1,00
giver 1 stemme.

4.1

Each share of nominal DKK 1.00 carries
1 vote.
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4.2

Aktierne er omsætningspapirer. Der
gælder ingen indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed.

4.2

The shares are negotiable instruments.
The shares are not subject to any
restrictions in their transferability.

4.3

Ingen aktie har særlige rettigheder og
ingen aktionærer er forpligtede til at
lade sine aktier indløse.

4.3

No share confers any special rights
upon its holder and no shareholder is
required to have its shares redeemed.

4.4

Aktierne skal udstedes på navn og skal
noteres navn i selskabets ejerbog, der
føres af VP Investor Services (VP
Services A/S), CVR nr. 30 20 11 83.

4.4

The shares must be registered on name
and must be registered on name in the
company's register of shareholders
which is kept by VP Investor Services
(VP Services A/S), CVR no. 30 20 11 83.

4.5

Aktierne
er
udstedt
som
dematerialiserede
værdipapirer
gennem VP Securities A/S og udbytte
udbetales gennem VP Securities A/S,
ligesom
rettigheder
vedrørende
aktierne skal registreres gennem VP
Securities A/S i henhold til gældende
regler.

4.5

The
shares
are
issued
as
dematerialized shares through VP
Securities A/S, any dividends are paid
through VP Securities and any rights
regarding the shares shall be registered
through VP Securities in accordance
with applicable rules and regulations

4A

Bemyndigelser

4A

Authorisations

4A.1 Bestyrelsen er indtil den 31. december
2018
bemyndiget
til
uden
fortegningsret
for
selskabets
eksisterende aktionærer at forhøje
selskabets aktiekapital ad en eller flere
gange med op til nom. kr. 4.100.000.
Forhøjelsen skal ske til markedskurs
og skal ske ved kontant indbetaling.

4A.1 The board of directors is authorised until
31 December 2018 to increase the
company’s share capital by up to nom.
DKK 4,100,000 without pre-emption
rights for the company’s existing
shareholders.
The share capital
increase shall be made at market price
and by cash payment.

4A.2 Bestyrelsen er bemyndiget til i
perioden indtil den 29. oktober 2023
ad en eller flere gange at udstede op
til
1.345.786
aktietegningsretter
(warrants), der giver ret til tegning af
op til nom. DKK 1.345.786 aktier i
selskabet ved kontant indbetaling.
Dog kan bestyrelsen ikke udnytte
bemyndigelsen for et højere beløb end
10% af den registrerede aktiekapital
pr.
datoen
for
udnyttelse
af
bemyndigelsen.

4A.2 Until 29 October 2023 the board of
directors is authorised to, one or more
times, to issue up to 1,345,786 warrants
giving the right to subscribe up to nom.
DKK 1,345,786 shares against cash
payment. However, the board may only
exercise this authorisation for an
amount equal to 10% of the company’s
registered share capital as of the date of
exercise of the authorisation.
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Warrants
kan
udstede
til
bestyrelsesmedlemmer, konsulenter
samt medarbejdere i Scape på de
vilkår og betingelser, som bestyrelsen
fastlægger, herunder udnyttelseskurs,
som
kan
være
lavere
end
markedskursen,
optjeningsog
modningsvilkår
samt
udnyttelsesbetingelser- og perioder
mv.
Bestyrelsen
er
ligeledes
bemyndiget til ad en eller flere
omgange at forhøje selskabets
aktiekapital
i
forbindelse
med
udstedelse af nye aktier, som er tegnet
på baggrund af udnyttelse af warrants.

Warrants may be issued to board
members, consultants and employees in
the Scape on the terms and conditions
determined by the board of director
including exercise price, which may be
lower than the market price, vesting and
exercise terms and exercise windows.
Moreover, the board of directors is
authorised to increase the share capital
in connection with an issuance of new
shares subscribed on the basis of an
exercise of warrants.

4A.3 Selskabets aktionærer skal ikke have

4A3. The company’s shareholders shall not
have any pre-emption rights in
connection with the board of directors’
exercise of the authorisation in art.
4A.2, or in connection with an issuance
of warrants or in connection with an
exercise of warrants issued under this
authorisation.

fortegningsret
ved
bestyrelsens
udnyttelse af denne bemyndigelse i
pkt. 4A.2, hverken i forbindelse med
udstedelse af eller i forbindelse med
udnyttelse af warrants udstedt i
henhold til denne bemyndigelse.

4A.4 The board of directors may reuse and
reissue warrants that have expired or
have not been exercised for whatever
reason.

4A.4 Bestyrelsen
kan
genbruge
og
genudstede warrants, som er udløbet
eller som ikke er blevet udnyttet
uanset årsag.
4A.5 Nye aktier udstedt i henhold til pkt.
4A.1 eller 4A.2 skal indbetales fuldt
ud, skal lyde på navn og skal
registreres på navn i selskabets
ejerbog, være omsætningspapirer, og
i enhver anden henseende have
samme
rettigheder
som
de
eksisterende aktier. Nye aktier giver
ret til udbytte og andre rettigheder,
herunder stemmeret, fra datoen for
kapitalforhøjelsens
registrering
i
Erhvervsstyrelsen. Bestyrelsen er
bemyndiget til at fastsætte de
nærmere
vilkår
for
kapitalforhøjelserne i henhold til
ovenstående bemyndigelser og til at
foretage de ændringer i selskabets
vedtægter,
der
måtte
være

4A.5 New shares issued under art. 4A.1 or
4A.2 shall be paid in in full,
shall be
issued in the
name
of
the
holder
and
shall be registered in name in
the
company’s
register
of
shareholders, shall be negotiable, and
in all respect shall have the same rights
and the existing shares. New shares
carry a right to dividends and other
rights including voting rights from the
date of registration of the share capital
increase with the Danish Business
Authority. The board of directors is
authorised to determine the terms of the
share capital increase and to make
such changes on the company’s articles
of association as a result of the board of
directors’ exercise of the authorisations.
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nødvendige som følge af bestyrelsens
udnyttelse af bemyndigelserne.

5

Ledelse

5

Management

5.1

Selskabets ledelse består
bestyrelse og en direktion.

en

5.1

The company's management consists of
a board of directors and an executive
board.

5.2

Selskabets bestyrelse består af 3-5
medlemmer, der vælges af generalforsamlingen, som også vælger bestyrelsens formand og eventuelt en næstformand.

5.2

The company's board of directors
consists of 3-5 members elected by the
general meeting which also elects a
chairman and, if relevant, a vicechairman.

5.3

Bestyrelsesmedlemmerne afgår hvert
år på den ordinære generalforsamling,
men genvalg kan finde sted.

5.3

The members of the board of directors
resign each year at the annual general
meeting, but they are eligible for reelection.

5.4

Flertallet af bestyrelsens medlemmer
skal være personer, som ikke er direktører i selskabet. En direktør kan ikke
være formand eller næstformand for
bestyrelsen.

5.4

The majority of the members of the
board of directors cannot be members of
the company's executive board. The
chairman and the vice-chairman of the
board of directors cannot be members of
the executive board.

5.5

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når
over halvdelen af samtlige medlemmer
er repræsenteret. De anliggender, der
behandles i bestyrelsen, afgøres ved
simpelt stemmeflertal. Formandens
stemme er afgørende i tilfælde af
stemmelighed.

5.5

The board of directors forms a quorum
when more than half its members are
present. All resolutions at the meetings
of the board of directors are passed by a
simple majority of votes. In case of an
equality of votes, the chairman has the
casting vote.

5.6

Bestyrelsen
fastsætter
ved
en
forretningsorden
de
nærmere
bestemmelser om udførelsen af sit
hverv.

5.6

The board of directors lays down the
rules of procedure for the performance
of its duties.

5.7

Bestyrelsen ansætter en direktion
bestående af 1-3 medlemmer til at
forestå den daglige ledelse af
selskabet. Direktionen skal følge de
retningslinjer og anvisninger, som
bestyrelsen har givet.

5.7

The board of directors appoints an
executive board consisting of 1-3
members to be responsible for the
company's day-to-day management.
The executive board must comply with
the guidelines and instructions given by
the board of directors.

af
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6

Generalforsamling

6

General meetings

6.1

Aktionærernes ret til at træffe
beslutninger i selskabet udøves på
generalforsamlingen.

6.1

The shareholders exercise their right to
pass resolutions at the company's
general meetings.

6.2

Generalforsamling skal afholdes på
selskabets hjemsted eller i Region
Hovedstaden.

6.2

General meetings must be held at the
company's registered office or in the
Capital Region of Denmark.

6.3

Aktionærens ret til at møde og i tilknytning til sine aktier afgive stemme
på selskabets generalforsamling eller
afgive brevstemme fastsættes i forhold
til de aktier, aktionæren besidder på
registreringsdatoen.
Registreringsdatoen er den dato, der
ligger en uge før generalforsamlingens
afholdelse. De aktier, den enkelte
aktionær besidder,
opgøres på
registreringsdatoen på baggrund af
notering af aktionærens kapitalejerforhold
i
ejerbogen
samt
de
meddelelser om ejerforhold, som
selskabet har modtaget med henblik på
indførsel i ejerbogen, men som endnu
ikke er indført i ejerbogen.

6.3

Each shareholder's right to attend and
vote at the company's general meetings
or to vote by post will depend on the
number of shares held by the
shareholder at the registration date. The
registration date is the date being one
week before the general meeting. The
shareholding of each shareholder will be
stated at the registration date on the
basis of the shares recorded in the
register of shareholders in its name and
any notice to the company of shares
acquired by the shareholder that have
not yet been recorded in the register of
shareholders.

6.4

Enhver aktionær, der er berettiget til at
deltage i generalforsamlingen, jf. pkt.
6.3, og som ønsker at deltage i en
generalforsamling, skal senest 3 dage
før dens afholdelse anmode om et
adgangskort til generalforsamlingen.

6.4

All shareholders who are entitled to
attend the general meeting, cf. art. 6.3,
and who wishes to attend the general
meeting shall no later than 3 days in
advance of the general meeting request
an access card to the general meeting.

6.5

Aktionæren har ret til at møde på
generalforsamlingen ved fuldmægtig,
der skal fremlægge en skriftlig og
dateret fuldmagt.

6.5

All shareholders are entitled to attend
general meetings by proxy, who must
produce a written and dated instrument
of proxy.

6.6

Ordinær
generalforsamling
skal
afholdes, i så god tid at den godkendte
årsrapport
kan
modtages
i
Erhvervsstyrelsen senest 5 måneder
efter udløbet af seneste regnskabsår.

6.6

The annual general meeting must be
held in time for the adopted annual
report to reach the Danish Business
Authority (Erhvervsstyrelsen) not later
than 5 months after the expiry of the
latest financial year.

6.7

Dagsordenen for den ordinære
generalforsamling skal omfatte:

6.7

The agenda of the annual general
meeting must include:
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•

Valg af dirigent

•

Appointment of chairman of the
meeting

•

Bestyrelsens
beretning
selskabets virksomhed i
forløbne år

om
det

•

The board of directors' report on
the company's activities in the
past year

•

Fremlæggelse af den reviderede
årsrapport til godkendelse

•

Submission of the audited annual
report for adoption

•

Beslutning om anvendelse af
overskud eller dækning af
underskud i henhold til den
godkendte årsrapport

•

Resolution on the appropriation of
profit or covering of loss according
to the adopted annual report

•

Valg
af
bestyrelsen

•

Election of members to the board
of directors

•

Valg af revisor

•

Election of auditor

•

Eventuelle forslag fra bestyrelse
og aktionærer

•

Any proposals from the board of
directors and the shareholders

medlemmer

til

6.8

Generalforsamlinger indkaldes
tilrettelægges af bestyrelsen.

og

6.8

General meetings are convened and
organised by the board of directors.

6.9

Generalforsamlingen indkaldes af
bestyrelsen tidligst 5 uger og senest 3
uger før generalforsamlingen på
selskabets
hjemmeside
www.scapetechnologies.dk samt ved
skriftlig meddelelse til alle i ejerbogen
noterede aktionærer, som har fremsat
begæring herom.

6.9

General meetings must be convened no
earlier than 5 weeks and no later than 3
weeks before the general meeting
though
the
company’s
website
www.scapetechnologies.dk and by
written notice to all shareholders
registered in the company's register of
shareholders who have requested to
receive convening notices in writing.

6.10 I indkaldelsen skal angives tid og sted
for
generalforsamlingen
samt
dagsorden, hvoraf det fremgår, hvilke
anliggender der skal behandles på
generalforsamlingen. Såfremt forslag til
vedtægtsændringer skal behandles på
generalforsamlingen, skal forslagets
væsentligste
indhold
angives
i
indkaldelsen, jf. dog selskabslovens §
96, stk. 2.

6.10 The notice convening the general
meeting must specify the date and place
for the general meeting and include an
agenda setting out the business to be
transacted at the meeting. If a proposal
to amend these articles of association is
to be transacted at the general meeting,
the notice must set out the main
contents of the proposed resolution, but
see section 96(2) of the Danish Companies Act.
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6.11 Dagsordenen og de fuldstændige
forslag samt for den ordinære generalforsamlings
vedkommende
tillige
revideret
årsrapport skal gøres
tilgængelige
for
eftersyn
for
aktionærerne senest 3 uger før generalforsamlingen.

6.11 The agenda and the complete
proposals, and as regards the annual
general meeting also the audited annual
report, must be made available for the
shareholders' inspection no later than 3
weeks before the general meeting.

6.12 Generalforsamlingen ledes af en
dirigent,
der
vælges
af
generalforsamlingen. Dirigenten skal
lede generalforsamlingen og sikre, at
generalforsamlingen afholdes på en
forsvarlig og hensigtsmæssig måde.

6.12 A chairman elected by the general
meeting will be in charge of
proceedings. The chairman of the
meeting will be in charge of proceedings
and ensure that the general meeting is
held in a proper and efficient manner.

6.13 Generalforsamlingen kan beslutte, at
generalforsamlingen skal afholdes på
engelsk, jf. selskabslovens § 100, stk.
3.

6.13 The general meeting may resolve to hold
the meeting in English, cf. section 100(3)
of the Danish Companies Act.

6.14 Generalforsamlingen kan beslutte, at
dokumenter
udarbejdet
til
generalforsamlingens
brug
i
forbindelse
med
eller
efter
generalforsamlingen kan udarbejdes
på engelsk, jf. selskabslovens § 100,
stk. 7.

6.14 The general meeting may resolve that
all documents prepared for the use at a
general meeting or after the general
meeting may be prepared in English,
cf. section 100(7) of the Danish
Companies Act.

6.15 Over
forhandlingerne
på
generalforsamlingen skal der føres en
protokol,
der
underskrives
af
dirigenten. Alle beslutninger skal
indføres
i
selskabets
forhandlingsprotokol.

6.15 The business transacted at general
meetings must be recorded in a minute
book, which will be signed by the
chairman of the meeting. All resolutions
must be recorded in the company's
minute book.

6.16 Medmindre
andet
følger
af
selskabsloven,
afgøres
alle
anliggender på generalforsamlingen
ved simpelt stemmeflertal. Personvalg
samt anliggender, hvor aktionærerne
skal stemme om flere muligheder ved
en afstemning, afgøres ved relativt,
simpelt stemmeflertal. Står stemmerne
lige ved personvalg, skal valget afgøres
ved lodtrækning.

6.16 Unless otherwise provided by the
Danish Companies Act, all resolutions at
general meetings will be passed by a
simple majority of votes. If the
shareholders have to elect a person or
vote on several options, the voting will
be determined by a relative simple
majority. In the event of a tied vote for
the election of a person, the election will
be resolved by drawing lots.

6.17 I stedet for at afgive sin stemme på
selve generalforsamlingen kan aktionæren vælge at afgive brevstemme,

6.17 Instead of casting its vote at the general
meeting, the shareholder may decide to
vote by post, i.e. it may vote in writing
before
the
general
meeting.
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det vil sige stemme skriftligt, inden generalforsamlingen
afholdes.
Aktionærer, der vælger at stemme per
brev, skal sende deres brevstemme til
selskabet, således at brevstemmen er
selskabet i hænde senest 1 dag før generalforsamlingens afholdelse. En
brevstemme, som er modtaget af
selskabet, kan ikke tilbagekaldes.

Shareholders deciding to vote by post
must send their postal vote to the
company in time for the vote to reach the
company no later than 1 day before the
general meeting. A postal vote received
by the company cannot be withdrawn.

7

Elektronisk kommunikation

7

Electronic communication

7.1

Der kan anvendes elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post i
kommunikationen mellem selskabet og
aktionærerne.

7.1

The company and its shareholders may
exchange documents electronically and
communicate by email.

7.2

Alle meddelelser og dokumenter, der
skal udveksles mellem selskabet og
aktionærerne
i
henhold
til
selskabsloven
eller
selskabets
vedtægter, herunder indkaldelse af
aktionærer
til
ordinære
og
ekstraordinære
generalforsamlinger
med
tilhørende
dagsorden
og
fuldstændige
forslag,
fuldmagter,
årsrapporter samt i øvrigt generelle
oplysninger
fra
selskabet
til
aktionærerne, kan fremsendes af
selskabet til aktionærerne per e-mail.
Det er aktionærens ansvar at sikre, at
selskabet til enhver tid er i besiddelse
af en korrekt e-mailadresse.

7.2

All notices and documents which must
be exchanged between the company
and its shareholders according to the
Danish Companies Act or the
company’s articles of association,
including notices convening annual
general meetings and extraordinary
general meetings, including an agenda
and complete proposals, instruments of
proxy, annual reports and other general
information from the company to its
shareholders may be sent from the
company to its shareholders by email.
Each shareholder must ensure that the
company has the correct email address
at all times.

7.3

Aktionærerne kan ved henvendelse til
selskabet få nærmere oplysninger om
kravene til de anvendte systemer samt
om fremgangsmåden i forbindelse med
elektronisk kommunikation.

7.3

The shareholders may contact the
company to obtain information on
system requirements and procedures
for electronic communication.

8. Sprog
8.1

8. Language

Selskabets arbejdssprog er engelsk.

8.1
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The company’s
shall be English

operating

language

8.2 Selskabets årsrapport udarbejdes og
fremlægges på engelsk. Bestyrelsen
kan beslutte, at årsrapporten tillige kan
udarbejdes og fremlægges på dansk.

9. Tegningsret
9.1

Selskabet tegnes af den adm. direktør
og bestyrelsesformanden i forening, af
en
direktør
og
to
bestyrelsesmedlemmer i forening eller
af den samlede bestyrelse i forening.

10. Regnskabsår

8.2

The company’s annual report is
prepared and presented in English. The
board of directors may decide that the
annual report may be prepared and
presented in Danish as well.

9.

Power to bind the company

9.1

The company is bound by the joint
signatures of the CEO and the
chairman of the board of directors, by
one member of management and two
members of the board of directors or by
the joint signatures of all board
members.

10. Financial year

10.1 Selskabets regnskabsår løber fra den
1. januar til den 31. december.

10.1 The company's financial year runs from
1 January to 31 December.

11.

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning

11.

11.1

Selskabet har vedtaget overordnede
retningslinjer for incitamentsaflønning
af
bestyrelse
og
direktion.
Retningslinjerne, der er godkendt af
generalforsamlingen, er tilgængelige
på
selskabets
hjemmeside
(www.scapetechnologies.dk).

11.1 The company has adopted a set of
overall
guidelines
for
incentive
remuneration of members of the board
of directors and management. The
guidelines that have been adopted at
the general meeting is available on the
company’s
website
(www.scapetechnologies.dk)

Overall guidelines
remuneration

___________________________________
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for

incentive

11.2.

Tegningsblanket

Bindende ordre om tegning af Aktier i Scape Technologies A/S, CVR-nr. 27587887
Kun én blanket per ordregiver.
ISIN koder: Permanent: DK0061114246; Midlertidig: DK0061114329
Udbud af minimum 2.880.184 og maksimalt 4.032.258 stk. Aktier á nom. DKK 1,00
Tegningsperiode: 7. november 2018 kl. 00:01 – 20. november 2018 kl. 23:59 (dansk tid) begge dage
inklusive, medmindre Udbuddet lukkes tidligere. Afslutning af
Tegningsperioden kan, ved fuldtegning, finde sted inden udløbet af
Tegningsperioden, dog ikke tidligere end den 13. november 2018 kl. 23:59
(dansk tid).
Hvis Udbuddet lukkes før udløbet af Tegningsperioden vil afregning, levering
og første handelsdag blive fremrykket tilsvarende, og der vil tillige ske
fremrykning af øvrige datoer.
Lukning af Udbuddet tidligere end den 20. november 2018 vil blive meddelt
via Nasdaq First North.
Tegningskurs:

Tegningskursen er DKK 8,68 per Aktie á nominelt DKK 1,00.

1. handelsdag:

Første handelsdag forventes, ved gennemførelse af Udbuddet, at være den
26. november 2018.

Virksomhedsbeskrivelsen:
Virksomhedsbeskrivelsen er dateret den 6. november 2018. Virksomhedsbeskrivelsen er
offentliggjort på Nasdaq First Norths og Selskabets hjemmeside efter Nasdaq First North’s accept
af optagelse af Selskabets Aktier til handel. Optagelse til handel på Nasdaq First North Denmark
er betinget af at Udbuddet gennemføres og Selskabets opfyldelse af Nasdaq First North’s krav til
spredning og free float.
Bindende tegningsordrer skal afgives ved indlevering af Tegningsblanketten til ordregivers eget
kontoførende pengeinstitut i udfyldt og underskrevet stand i så god tid, at det kontoførende
pengeinstitut har mulighed for at behandle og videresende ordren, således at den er Arbejdernes
Landsbank i hænde senest den 20. november 2018, kl. 23:59 (dansk tid), eller et sådan tidligere
tidspunkt, hvor Udbuddet måtte blive lukket. Der kan kun afgives én Tegningsblanket per depot i
VP.
Der skal minimum tegnes 576 stk. Nye Aktier svarende til DKK 5.000 pr. tegningsordre.
Overstiger de samlede tegningsordrer det udbudte antal aktier, vil der ske reduktion af
tegningsordrerne.
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På vilkår som anført i Virksomhedsbeskrivelsen dateret den 6. november 2018, afgiver jeg/vi
herved tilbud om tegning af Aktier i Scape Technologies A/S. Jeg/vi accepterer, at Arbejdernes
Landsbank kan kræve oplysninger om mit/vort navn og adresse, samt er berettiget til at videregive
denne information til Selskabet. Jeg/vi forpligter os til at betale modværdien af de tildelte aktier.
Jeg/vi erklærer samtidig, at jeg/vi er bekendt med indholdet i Virksomhedsbeskrivelsen
dateret 6. november 2018 og de heri nævnte risici.

Felt 1) eller 2) skal udfyldes:
1) Jeg/vi ønsker at tegne ____________ stk. aktier til DKK 8,68 per aktie.
Eller
2) Jeg/vi ønsker at tegne for DKK ___________.
VP-konto og depot nr.
Kontoførende institut
VP-depot nr.
Kontonummer til afregning

Personlige oplysninger
Navn
CPR/CVR-nr.
Gade
Post nr. og by
Telefon
E-mail

Underskrift

___________________________________Dato_________________
Eventuelt firmastempel
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11.3.

Ordliste

Vedrørende Udbuddet
Aktierne

Selskabets Eksisterende Aktier og de Nye Aktier.

Eksisterende Aktier

Nom. 9.425.607 aktier udstedt af Selskabet pr. datoen
for Virksomhedsbeskrivelsen.

Eksisterende Aktionærer

Samtlige Selskabets aktionærer pr. datoen for
Virksomhedsbeskrivelsen.

Ledelsen

Selskabets Bestyrelse og Direktion.

Nye Aktier

Op til nominelt DKK 4.032.258 aktier i Selskabet.

Maksimumsudbuddet

Nominelt DKK 4.032.258 stk. aktier i Selskabet.

Minimumsudbuddet

Op til nominelt DKK 2.880.184 stk. aktier i Selskabet.

Udbuddet

Op til samlet nominelt DKK 4.032.258 aktier i
Selskabet.

Tekniske udtryk
AI

Bin-Picker/Bin-Picking
Collaborative Robots

Easy to Use
Fikstur

Industri 4.0

Artificial Intelligence (kunstig intelligens) –
programmerede maskiner, som efterligner et eller flere
aspekter af den menneskelige intelligens såsom
evnen til abstrakt tænkning, analyse, problemløsning,
mønstergenkendelse.
Opsamling/plukning af ofte usorterede
emner/delkomponenter i kasser eller paller.
Også kaldet en ”Cobot”, hvilket er en robot, som er
beregnet til fysisk at interagere med mennesker i et
fælles arbejdsområde
Brugervenlig grænseflade
Et fikstur er betegnelsen for en specielt til opgaven
fremstillet opspændingsanordning, der typisk indgår i
et produktionsanlæg.
Også kaldet den 4. industrielle revolution, hvor
robotter, der er kommet online, skal kommunikere
med hinanden og opsamle data. Defineres af
Teknologisk Institut som integrationen mellem den
digitale verden og den fysiske produktion. Det er ideen
om, at intelligente, samtænkende produktions- og
servicenetværk kan selvstyre elementer på kryds og
tværs af industrielle værdikæder. Kilde: teknologisk.dk
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IoT

Internet of Things (tingenes internet) betegnelsen af et
netværk af alle elektroniske enheder, der er i stand til
at indsamle og dele data.

Maskinvision/Machine
vision system

Er en type teknologi, der gør det muligt for en
computerenhed at inspicere, evaluere og identificere
stillbilleder eller bevægelige billeder.

Machine Learning

Maskinindlæring er et område inden for datalogi, der
bruger statistiske teknikker til at give
computersystemer mulighed for at "lære" (fx gradvist
forbedre ydeevnen på en bestemt opgave) med data
uden at være eksplicit programmeret.

Orientation Control

Orienteringskontrol.

Random bin-picking

Delkomponenter ligger i fuldstændig tilfældig orden.
Delkomponenterne vil typisk overlappe hinanden og
måske ovenikøbet hænge sammen. Denne type
repræsenterer klart den vanskeligste bin-picking
opgave.

Semi-structured bin-picking

Delkomponenterne er placeret på en nogenlunde
velordnet måde, men alligevel ikke helt forudsigeligt.

Structured bin-picking

Delkomponenterne er placeret på en velordnet måde i
en forhåndsdefineret struktur.

USB Dongle

Et USB-stik/nøgle til indsættelse i computer, hvorpå
der er lagret data.

3D computer vision system

3D betyder tredimensionelt, og computer vision er et
tværfagligt felt, der beskæftiger sig med, hvordan
computere kan laves for at opnå forståelse på højt
niveau fra digitale billeder og videoer.
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11.4.

Produktoversigt
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