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Scape Technologies A/S gennemfører rettet emission
Bestyrelsen i Scape Technologies A/S („Scape“ eller „Selskabet“) har i dag besluttet at forhøje Selskabets
aktiekapital med nominelt DKK 8.000.000 nye aktier a nominelt DKK 1,00 („Nye Aktier“) mod kontant
indbetaling af DKK 2,32 pr. Ny Aktie.
Som meddelt i selskabsmeddelelse 41/2022 af 24. marts 2022 tegnes den rettede emission fuldt ud af
Selskabets storaktionær Shenzhen Scape Technologies Co., Ltd., Shenzhen, Kina (”Scape China”).
Bruttoprovenuet fra emissionen udgør ca. DKK 18,5 mio. og vil blive anvendt som en del af Selskabets
kapitalberedskab til finansiering af den ønskede udvikling og vækst af Selskabets aktiviteter i
overensstemmelse med tidligere udmeldte planer om at sikre yderligere finansiering i forlængelse af
kapitalforhøjelsen på 35,4 millioner kroner i november 2020.
De Nye Aktier vil blive udstedt i henhold til bestyrelsesbeslutning ved udnyttelse af bestyrelsens bemyndigelse
i vedtægternes pkt. 4a.1a.
Registrering af kapitalforhøjelsen i Erhvervsstyrelsen vil ske hurtigst muligt og de Nye Aktier vil blive udstedt
gennem VP Securities og optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark i den permanente
ISIN DK0061114246 for Selskabets aktier snarest muligt efter registrering af kapitalforhøjelsen i
Erhvervsstyrelsen.
De Nye Aktier giver samme rettigheder som de eksisterende aktier, herunder ret til eventuelt udbytte fra og
med datoen for registrering i Erhvervsstyrelsen.
Selskabets aktiekapital udgør efter udstedelse af de Nye Aktier nominelt DKK 29.529.197 fordelt på aktier a
nominelt DKK 1,00.
Scape China besidder efter gennemførelsen af den rettede emission 51% af den samlede aktiekapital og
stemmer i Selskabet.

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 systemintegratorer, 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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