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2007
De første to
produktionssystemer
implementeres hos
Grundfos.

2004
Scape Technologies
bliver grundlagt af
professor Ivar Balslev
og Ph.d. René
Dencker.

2009
2010
Første
standardiserede
SCAPE BinPicker kommer i
produktion hos
DFT-Presswork.

Standardiseringsprojekt finansieres af
Højteknologifonden.

2011-12

2013 -14

Nyt udviklingsprojekt finansieres
af Innovationsfonden.

Nye ejere /
Management
Buy Out (MBO).

Gennembrud i
bilindustrien, da
verdens første
standardiserede
SCAPE Bin-Picker
bliver leveret til en
kunde i bilindustrien.
SCAPE Bin-Pickers
bliver implementeret
i Tyskland, Sverige,
Italien og Finland.

2015-17
Scape
Technologies
bliver etableret i
Kina gennem et
joint venture.
Vækstlån fra
Vækstfonden.
Hastigt
voksende
pipeline.

2018 og frem
Generelt fokus på at:
1) Øge brugervenligheden i
softwaren.

2) Opbygge salgs- og

distributionskanaler for at
skalere internationalt.
3) Øge research i 3D
sensorer og styrke
organisationen.

Kære investor
Årene med Scape Technologies har allerede været en utrolig
rejse. Indtil nu har vores produktudviklingsplan været
fokuseret på at skabe en robust og standardiseret løsning.
Det er vi lykkedes med. Vi har skabt en unik løsning med stor
spændvidde på tværs af emnetyper og robotplatforme, som
kan anvendes i en lang række industrier.
I de kommende år ønsker vi at videreudvikle og tilpasse Scape
Technologies' produktportefølje til flere industrier, og øge
væksten i salget på globalt plan. Vores ambition om at følge
med et marked, hvor vækstpotentialet hele tiden når nye
højder, kræver nye investeringer i produktudvikling. Især i
forhold til vores brugerflade, som skal følge med udviklingen.
Den yngre generation af fabriksarbejdere er vokset op med en
smartphone i hånden. Derfor skal vores løsning være ligeså let
at betjene som en app.

Ambitionen er at rejse 35 mio. kr.
i forbindelse med børsnoteringen
på Nasdaq First North Denmark.
Udover at vores brugerflade skal følge med udviklingen, har vi
brug for mandskab til produktudvikling og research indenfor især
3D-sensorteknologier, griberteknologier og Artificial
Intelligence/Machine Learning. Derudover skal vi udvide vores
salgsorganisation med bedre salgs- og distributionskanaler i
Europa og på verdensplan, ligesom vi også har brug for at opruste
med marketingaktiviteter her og nu.
Det har helt afgørende betydning for Scape Technologies'
fortsatte vækst, at vi smeder, mens jernet er varmt, og opruster
nu, mens vi har et markedsmæssigt og teknologisk forspring.
Vi håber, at du som investor vil med på den videre færd.

2019

Eksekvering på
vækstplan.

2020-22
Forventet kraftig
vækst i omsætning
og EBIDTA.

Søren Bøving-Andersen

CEO, Scape Technologies A/S
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FREMTIDEN ER NU
“Bin Picking is one of the applications in
industrial automation still offering great
potential for efficiency increase in production
and material handling in many industries.”
AMC HOFFMAN MARKET REPORT, 2010
“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
“Many experts predict that robotic random bin
picking will become mainstream by 2020…”
ROBOTS.COM, 2015
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SCAPE BIN-PICKER
UNIK LØSNING BASERET PÅ MERE END 10 ÅRS
FORSKNING OG UDVIKLING

Scape Technologies er en fokuseret robotteknologisk
virksomhed, der 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.
Den samlede SCAPE-løsning består af en serie
produktoptioner, der kan vælges til og fra afhængig
af kundens specifikke opgave og behov, herunder
emnernes vægt, geometri, materiale, samt
placeringskrav.

SCAPE-navnet er en forkortelse af ”Smart Classifier
and Pose Estimation”, som anvendes i Scape
Technologies' avancerede bin-picking løsning.
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Markedsledende unikt produkt.
Med eksisterende base af internationalt
anerkendte kunder i den krævende
bilindustri.

BEHOVET

LØSNINGEN

Produktionen af eksempelvis biler, er endnu ikke
fuldt ud automatiseret. Endda meget langt fra. De
op til 30.000 delkomponenter, der bruges til hver
bil, bliver i vid udstrækning opsamlet og placeret
ved håndkraft.

Scape Technologies har med mere end 10 års forskning
bag sig udviklet en unik ‘random bin-picking’ løsning, der
kan overtage disse monotone arbejdsgange hurtigt,
effektivt og med ekstremt stor præcision.

Det medfører, at produktionen både er
omkostningstung og udfordret på arbejdsmiljø,
grundet de slidsomme, monotone arbejdsopgaver.

SCAPE Bin-Picker løsning kan anvendes i en række
forskellige industrier og til forskellige formål, og medfører:
- Markante omkostningsbesparelser
- Forøget kvalitet og produktionskapacitet
- Produktivitetsforbedringer
- Bedre ergonomi og sikkerhed for medarbejderne.

Scape Technologies har allerede opnået markedsaccept for sin robotløsning, der sælges til produktionsvirksomheder
i Europa og Kina, hvor bilindustrien er den største aftager.
Nedenfor ses estimeret årligt udbud af industrirobotter ultimo året fordelt på industrier i hele verden, 2014-2016
(Tusinde)

2014
2015
2016

Bilindustrien

Elektronikindustrien

Metalindustrien

Kemi/gummi og
plast industrien

Madindustrien

Andre

Uspecificeret
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Højere driftssikkerhed
adskiller Scape Technologies
fra konkurrenterne
Det er ledelsens vurdering, at Scape Technologies' bin-picking løsning adskiller sig fra de
nærmeste konkurrenter ved at være markant mere pålidelig end konkurrenternes løsninger.
Det betyder helt konkret, at SCAPE med en pålidelighed på 99,99% kun må påregne én
operatørhandling i døgnet (24 timer), hvorimod løsningerne fra konkurrenter – med
eksempelvis en 98% pålidelighed – kræver op til 170 operatørhandlinger pr. 24
produktionstimer, hvilket vil sige hvert 8,5 minut (ved bin-picking af 8.500 emner i døgnet).
På den baggrund tilvejebringer Scape Technologies en markant øget driftssikkerhed, som også
fører betydelige omkostningsbesparelser med sig, sammenlignet med konkurrerende løsninger
på markedet.
Derudover differentierer Scape Technologies sig ved at tilbyde en komplet løsning med fuldt
integrerede komponenter og softwaremoduler, der tilsammen skaber en sammenhængende
og effektiv løsning, som kan kobles direkte sammen med de førende 6-aksede robot-mærker,
der anvendes i industrien – som f.eks. KUKA, ABB, Kawasaki, Universal Robots med flere.

Reducerede lønomkostninger

Lavere omkostninger til shipping
Forbedret produktionskapacitet

Øget sikkerhed og reduceret
skadepotentiale for arbejdstagerne
Øget fleksibilitet i automatisering
Forbedret ergonomi
Produktivitetsforbedringer til flere
fremstillingsprocesser
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Vækst og aktivitet
Siden 2017 har Scape Technologies oplevet
en markant stigning i antallet af potentielle
kunder, der efterspørger Scape Technologies'
unikke løsninger.
Scape Technologies' pipeline er således
tredoblet i antal gennem de seneste 18
måneder.
Ydermere har Scape Technologies en
forventning om, at optagelsen til handel på
Nasdaq First North Denmark, vil medføre
positiv eksponering af Scape Technologies'
løsninger over for nye kunder og brugere –
både nationalt og internationalt.
Selskabet er stadig i en vækstfase, og har
negativ indtjening. På sigt har ledelsen en
forventning om, at de nye investeringer
kommer til at skabe indtjening og
pengestrømme i Scape Technologies, som
muliggør yderligere investeringer til fortsat
vækst og udvikling – også til industrier der
rækker langt udover bilindustrien, som dog
fortsat må forventes at være den primære
aftager af Scape Technologies' løsninger.
Den kommende kapitaltilførsel vil således
tilføre de nødvendige ressourcer, der skal til
for at kunne udnytte markedspotentialet og
skalere salget.

Estimeret omsætningsudvikling
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Hurtig voksende pipeline med estimerede
kundeemner for 86 mio.kr*:

Marts 2017: 105 kundeemner / DKK 32 Mio.
April 2017: 164 kundeemner / DKK 47 Mio.
Juni 2017: 181 kundeemner / DKK 58 Mio.
Oktober 2017: 255 kundeemner / DKK 76 Mio.
April 2018: 316 kundeemner / DKK 86 Mio.
*Vægtede tal

Scape Technologies har en
ambition om at gøre indtog
på markederne i
Nordamerika og det øvrige
Asien frem mod 2022.
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At være SCAPE-investor
nu og i fremtiden
Efterspørgslen på Scape Technologies' produkter har været støt stigende gennem flere år.
For at imødekomme den stigende efterspørgsel, og for fortsat at indfri de vækstmuligheder,
har Scape Technologies behov for at rejse kapital til at skalere forretningen.

Ambitionen er at rejse 35 mio. kr.
Investorerne forventes at blive en blanding af
professionelle og private investorer, som vil
med på den rejse, som den fynske
robotvirksomhed står overfor.

4 nøgleområder, som nettoprovenuet fra udbuddet vil gå til:
Research inden for især 3D sensor teknologier, griberteknologier, og Artificial Intelligence/Machine
Learning for yderligere at nedbringe antal timer pr. projekt, der går til de industrielle robotløsninger
i Scape Technologies' løsning.
Produktudvikling, der skal højne brugervenligheden af Scape Technologies' nuværende løsning og
gøre den enklere at konfigurere, sælge, installere og supportere for forhandlere af løsningen, samt
udbygning af Scape Technologies' produktportefølje med flere hardwarekomponenter.
Opbygning af internationale salgs- og distributionskanaler med henblik på at øge grundstammen
af veltrænede og certificerede partnere og skalere internationalt, således at størsteparten af
salget af Scape Technologies' løsning til slutkunder kan finde sted gennem et bredt
distributionsnet, uden en direkte salgsindsats fra Scape Technologies side.
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 mål, at de foretagne investeringer på sigt skal skabe en positiv indtjening og
pengestrømme, der muliggør yderligere investeringer til fortsat vækst og udvikling.
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Vækstplan
Markedsudvikling
Grundlæggende har Scape Technologies særligt fokus på tre potentielle industrier, udover
bilindustrien, som Scape Technologies vurderer har et stort vækstpotentiale nu og i
fremtiden:

Hårde hvidevarer industrien
Elektronikindustrien
Lager/logistikindustrien ('warehouse-industri')
I første række arbejder Scape Technologies fortsat med at adressere og udnytte det
betydelige potentiale, der er for SCAPE Bin-Picker robotløsninger i bilindustrien. I takt med
udbygning af organisationen og etableringen af bedre og bredere salgs- og
distributionskanaler, er det hensigten at adressere de øvrige markeder på længere sigt.

Væsentlige faktorer for udviklingen
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, Machine Learning/Artificial Intelligence vil præge udviklingen
Forenklinger og ”ready-to-use applications' bliver et markant ønske fra kunderne
Forbedrede og billigere 3D sensorer og griberteknologier
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Ledelse og bestyrelse
SØREN BØVING-ANDERSEN, CEO, AKTIONÆR (SIDEN 2013)
CEO i Scape Technologies A/S siden 2010 og aktionær i selskabet siden 2013.
Forud for Scape Technologies har Søren Bøving-Andersen haft ledende stillinger i førende
it-virksomheder med fokus på hurtig omsætningsvækst.
RENÉ DENCKER, MEDSTIFTER, CTO, AKTIONÆR (SIDEN 2004)
CTO og medstifter i Scape Technologies A/S siden 2004.
René Denckers Ph.d. er grundlaget for Scape Technologies og de patenterede løsninger.
FRANK NÜSKEN, REGIONAL MANAGER, GERMANY
Regional Manager i Scape Technologies A/S siden 2018. Forud for Scape Technologies
har Frank Nüsken besiddet produktionschef stillinger og andre ledende stillinger.
TORBEN VALNERT, SALES MANAGER, STRATEGIC ACCTS., GERMANY
Sales Manager i Scape Technologies A/S siden 2012. Torben Valnert er placeret i
Tyskland og fungerer som salgschef for nøglekunder.

JENS MUNCH-HANSEN, BESTYRELSESFORMAND
Jens Munch-Hansen har haft en række ledende stillinger inden for it, herunder CEO for IBM
Nordics. Jens Munch-Hansen er bestyrelsesformand for robotvirksomheden Odico, og har
været aktionær i Scape Technologies siden 2017.
CLAUS RISAGER, BESTYRELSESMEDLEM
CEO i Blue Ocean Robotics Holding ApS. Claus Risager har mere end 25 års erfaring inden for
robotteknologi med ekspertise inden for forskning, udvikling og innovation.
Blue Ocean Robotics har været aktionær i Scape Technologies siden 2013.
FU YU CHEN, BESTYRELSESMEDLEM
President i Shenzhen Maxonic Automation Control Co. Ltd. i Kina. Selskabet har
været aktionær i Scape Technologies siden 2015 . Fu Yu Chen har over 20 års
erfaring inden for marketing, strategisk planlægning og industriel
automatiseringskontrol.
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Sammenfatning af vækstplan
frem mod 2022
Scape Technologies vil først og fremmest investere i nye ressourcer til:
Softwareudvikling.
Produktudvikling.
Marketingaktiviteter.
En styrket salgsorganisation.
Research indenfor især 3D-sensorteknologier, griberteknologier og Artificial
Intelligence/Machine Learning.

Markedet for industrirobotter er i kraftig vækst på verdensplan.
Scape Technologies har over flere år udviklet en unik bin-picking løsning, som med en
pålidelighed på 99,99%, adskiller sig fra de nærmeste konkurrenter ved at være markant
mere driftssikker. Den høje driftssikkerhed fører betydelige omkostningsbesparelser med
sig, sammenlignet med konkurrerende løsninger på markedet.
Det har helt afgørende betydning for Scape Technologies’ fortsatte vækst, at man handler
nu, mens man har et markedsmæssigt og teknologisk forspring, og bruger nye
investeringer mest hensigtsmæssigt, på at skabe ny indtjening og nye pengestrømme i
Scape Technologies, for herved at udbygge sin førende position på bin-picking markedet.
Med tilføjelsen af nye økonomiske ressourcer forventer Scape Technlogies at udbygge sin
position på bin-picking markedet i bilindustrien yderligere. På sigt er det ambitionen at få
status som hovedleverandør (preferred supplier) til bilproducenter på de største globale
bilmarkeder – Kina, Tyskland, U.S.A., Japan, Sydkorea, UK, Spanien og Frankrig.
Med ny kapitaltilførsel ønsker Scape Technologies samtidig at videreudvikle sin nuværende
produktportefølje til flere industrier i de kommende år, og øge væksten i salget på globalt
plan.
Vækstpotentialet for bin-picking robotløsninger vurderes størst i branchen for hårde
hvidevarer, i elektronikbranchen og i warehouse-industrien. Det udvidede fokus på nye
markeder kræver investeringer i produktudvikling og marketingaktiviteter her og nu.
Det kræver samtidig, at Scape Technologies styrker og udvider sine produktoptioner,
og at salgsorganisationen oprustes markant.
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Investorvilkår og
yderligere information
Selskabet udbyder minimum 2.880.184 stk. og maksimalt 4.032.258 stk. Nye Aktier til en tegningskurs på
DKK 8,68 pr. Ny Aktie á nominelt DKK 1,00 (“Udbuddet”).
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.
Hvis der ikke tegnes mindst 2.880.184 stk. Nye Aktier, svarende til et bruttoprovenu på DKK 25 mio.
eller hvis der inden udbudsperiodens udløb indtræffer væsentlige, negative begivenheder, der efter
bestyrelsens opfattelse vil gøre det utilrådeligt at gennemføre Udbuddet, vil Udbuddet ikke blive
gennemført.
Hvis der afgives ordrer på flere aktier, end der udbydes, kan Selskabet beslutte at lukke Udbuddet inden
udløbet af tegningsperioden, hvilket vil blive meddelt via meddelelse til markedet og derefter via
Selskabets hjemmeside.
Hvis det samlede antal aktier, der er afgivet ordrer på, overstiger antallet af udbudte 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 og Tegningsordrer over
DKK 500.000 vil blive tildelt, og eventuelt reduceret, efter individuel (diskretionær) vurdering af Selskabet.

Afgivelse af tegningsordrer
Der skal minimum tegnes 576 stk. aktier svarende til DKK 5.000 pr. tegningsordre.
De udbudte aktier kan tegnes ved afgivelse af en elektronisk tegningsordre via investorens eget kontoførende
pengeinstitut eller ved indlevering af tegningsblanket til investorens eget kontoførende pengeinstitut.
Forhør dig i dit pengeinstitut om og hvordan du kan tegne aktier. Virksomhedsbeskrivelse og tegningsblanket
kan downloades på Scape Technologies' hjemmeside: www.scapetechnologies.com/InvestorRelations

Tidsplan
Tegningsperiode begynder................................................................7. november 2018
Tegningsperiode slutter....................................................................20. november 2018 kl. 23.59
Resultat af Udbuddet offentliggøres.........................................21. november 2018
Første handelsdag..............................................................................26. november 2018
For pressekontakt er du velkommen til at kontakte:
Morten Eikrem-Huse fra PR-bureauet PressConnect, mobil: +45 53 85 07 70.
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Denne brochure er udarbejdet af Scape Technologies (”Scape”) som et supplement til den virksomhedsbeskrivelse, der er udarbejdet i
forbindelse med Udbuddet af Nye Aktier og notering på Nasdaq First North Denmark. Brochuren er alene til orientering og kan ikke stå
alene. Selskabet har udarbejdet en virksomhedsbeskrivelse, der bla. indeholder en mere fyldestgørende beskrivelse af Scape, dets
aktuelle økonomiske stilling, dets produkter og markeder, anvendelse af provenu fra Udbuddet samt en række væsentlige risici
forbundet med en investering i Scape. Virksomhedsbeskrivelsen er offentliggjort den 6. november 2018. Udbuddet af Nye Aktier sker
alene på baggrund af virksomhedsbeskrivelsen og ikke på baggrund af denne brochure. Der foretages alene et udbud i Danmark.
Brochuren indeholder fremadrettede udsagn, herunder forventninger og estimater, som i sig selv er underlagt en række usikkerheder og
risici og som er baseret på en række forudsætninger, som kan vise sig ikke at holde. Selskabets faktiske udvikling, indtjening,
markedsandele, antal kundeemner mv., kan således afvige væsentligt fra de forventninger og estimater, som er indeholdt i denne
brochure.

