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Indberetning af ledende medarbejderes og nærtståendes transaktioner i Scape Technologies A/S
I forlængelse af Selskabsmeddelelse nr. 34/2021 af d.d. har Scape Technologies A/S d.d. indberettet transaktionen med
selskabets aktier jf. vedhæftede.
Om Scape Technologies
Scape Technologies, stiftet i 2004, er en fokuseret robotteknologisk virksomhed, der har udviklet den unikke bin-picking
løsning, SCAPE Bin-Picker. SCAPE Bin-Picker systemerne sælges i samarbejde med system-integratorer, der har ansvar for
at opbygge og indkøre systemerne i kundernes produktionsapparat. I forbindelse med indkøring af bin-picker systemerne
leverer selskabet en række betalte services, der sikrer SCAPE systemets høje kvalitet og drifts-sikkerhed. Scape
Technologies har bl.a. kunder i Sverige, Tyskland, Danmark, Frankrig og Kina.
Scape Technologies tilbyder 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 seksaksede
robotmærker, der anvendes i industrien – som for eksempel KUKA, ABB, Kawasaki, Universal Robots med flere. Navnet
SCAPE er en forkortelse af ”Smart Classifier and Pose Estimation”.
CVR-nr. 27 58 78 87
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Skema, hvori transaktioner udført af personer med ledelsesansvar og personer med nær tilknytning til dem skal indberettes og offentliggøres
1.

Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne

a)

Navn

2.

Årsag til indberetningen

a)

Stilling/titel

b)

Første indberetning/ændring

3.

Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende

a)

Navn

Scape Technologies A/S

b)

LEI-kode

98450002E8368L3BF591

4.

Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii)
hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner

a)

Beskrivelse af det finanAktier
sielle instrument, instrumenttypen

MaxAuto Company Ltd.
nærtstående selskab til Bestyrelsemedlem Fu Yu Chen
Første indberetning

Identifikationskode

DK0061114246

b)

Transaktionens art

Køb af aktier

c)

Pris(er) og mængde(r)

d)

e)

Aggregerede oplysninger
- Aggregeret mængde
- Pris
Dato for transaktionen

f)

Sted for transaktionen

Opdateret 5. marts 2018

Pris(er)

Mængde(r)

3,85 DKK

530.536

530.536
3,85 DKK

05-07-2021
uden for en markedsplads

Skema, hvori transaktioner udført af personer med ledelsesansvar og personer med nær tilknytning til dem skal indberettes og offentliggøres
1.

Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne

a)

Navn

2.

Årsag til indberetningen

a)

Stilling/titel

b)

Første indberetning/ændring

3.

Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende

a)

Navn

Scape Technologies A/S

b)

LEI-kode

98450002E8368L3BF591

4.

Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii)
hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner

a)

Beskrivelse af det finanAktier
sielle instrument, instrumenttypen

SoftVision IVS
nærtstående selskab til CTO René Dencker Eriksen
Første indberetning

ISIN DK0061114246

Identifikationskode
b)

Transaktionens art

c)

Pris(er) og mængde(r)

d)

e)

Aggregerede oplysninger
- Aggregeret mængde
- Pris
Dato for transaktionen

f)

Sted for transaktionen

Opdateret 5. marts 2018

Salg af aktier
Pris(er)

Mængde(r)

3,85

530.536

530.536
3,85

05-07-2021
Uden for en markedsplads

