
 

1 
 

 
 
Nasdaq First North Growth Market Denmark 
Selskabsmeddelelse nr. 38/2021      Odense, 30. august 2021 
 
 

 

Indberetning af ledende medarbejderes og nærtståendes transaktioner i Scape 

Technologies A/S 
 
I forlængelse af Selskabsmeddelelse nr. 37/2021 af d.d. har Scape Technologies A/S d.d. indberettet 
transaktionen med selskabets aktier jvf. vedhæftede. 
 
 
Om Scape Technologies 
Scape Technologies, stiftet i 2004, er en fokuseret robotteknologisk virksomhed, der har udviklet den unikke 
binpicking 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 binpicker systemerne leverer selskabet en række betalte services, der sikrer 
SCAPE systemets høje kvalitet og driftssikkerhed. Scape Technologies har bl.a. kunder i Sverige, Tyskland, 
Danmark, Frankrig og Kina. 
Senest har Scape Technologies lanceret den brugervenlige SCAPE Easy-Picker og SCAPE Mini-Picker til de 
eksempelvis mindre virksomheder og SCAPE Package Picker til distribution og logistiske applikationer. 
 
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.  
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Opdateret 5. marts 2018 

Skema, hvori transaktioner udført af personer med ledelsesansvar og personer med nær tilknyt-
ning 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/æn-
dring 
 

 

3.  Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplat-
formen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende  
 

a) Navn 
 

 

b) LEI-kode 
 

 

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 finan-
sielle instrument, instru-
menttypen 
 
Identifikationskode 
 

 

b) Transaktionens art 
 

 

c) Pris(er) og mængde(r) 
 
 

Pris(er) Mængde(r) 
    
  
  
  
  

 

d) Aggregerede oplysninger 
- Aggregeret mængde 
- Pris 

 

e) Dato for transaktionen 
 

 

f) Sted for transaktionen 
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