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         Odense, 7. marts 2023 

 
 
Scape Technologies A/S indkalder til ekstraordinær generalforsamling  
 

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Scape Technologies A/S  

onsdag den 22. marts 2023 kl. 9.00. 

  

Generalforsamlingen afholdes på selskabets adresse: Østerbro 5C, 5000 Odense C. 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Bemyndigelse til at gennemføre kapitalforhøjelser 

 

 

Ad dagsordenens punkt 1. 

Bestyrelsen vil præsentere sit forslag til en dirigent for generalforsamlingen. 

 

Ad dagsordenens punkt 2. 

 

Med henblik på at sikre fleksibilitet til kapitalisering af selskabet, stilles der forslag om, at bestyrelsens 

eksisterende bemyndigelser i vedtægternes pkt. 4A.1A-4A.1D fornyes, således at bestyrelsen i perioden frem 

til 22. marts 2028 kan gennemføre kapitalforhøjelser som angivet i vedtægternes pkt. 4A.1A-4A.1D med op til 

nominelt DKK 15.000.000.  

 

2a.: Bemyndigelsen i vedtægternes pkt. 4A.1A vedrører kapitalforhøjelser uden fortegningsret for eksisterende 

aktionærer til markedskurs ved kontant indbetaling, konvertering af gæld og/eller indskud af værdier 

(apportindskud). 

 

2b.: Bemyndigelsen i vedtægternes pkt. 4A.1B vedrører kapitalforhøjelser med fortegningsret for eksisterende 

aktionærer til markedskurs eller lavere kurs ved kontant indbetaling eller konvertering af gæld. 

 

2c.: Bemyndigelsen i vedtægternes pkt. 4A.1C vedrører kapitalforhøjelser uden fortegningsret for eksisterende 

aktionærer til markedskurs eller lavere kurs ved kontant indbetaling, konvertering af gæld og/eller indskud af 

værdier (apportindskud). 

 

2d: Bestemmelsen i vedtægternes pkt. 4A.1D begrænser ovenstående bemyndigelser til en samlet udnyttelse 

på op til nominelt DKK 15.000.000.  

 

Som led i Selskabets løbende kapitalisering og finansiering af den vedtagne strategiplan, forventer ledelsen at 

udnytte bemyndigelsen til en eller flere kapitalforhøjelser i 2023 med opbakning fra Selskabets hovedaktionær 

Scape China.  

 

****** 
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Denne indkaldelse, herunder dagsordenen og de fuldstændige forslag samt fuldmagts-, brevstemme-, og 

tilmeldingsblanketter til generalforsamlingen kan findes på https://www.scapetechnologies.com/investor-

relations fra 7. marts 2023. 

 

Der gælder følgende vedtagelseskrav for forslagene, der skal være opfyldte for, at forslagene kan anses som 

vedtaget:   

 
Forslaget under punkt 1 kan vedtages med simpelt flertal.  

 

Forslaget under punkt 2a, 2b og 2d kan vedtages med 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer og 

repræsenterede aktiekapital. 

 

Forslaget under punkt 2c kan vedtages med 9/10 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer og 

repræsenterede aktiekapital. 

  

 

Møderet og stemmeret på generalforsamlingen 

 

Selskabets aktiekapital udgør nom. DKK 29.529.197,00 fordelt på 25.529.197 aktier a nom. DKK 1. Hver aktie 

på nom. DKK 1 giver én stemme. 

 

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 (dvs den 15. marts 

2023). 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. 

 
Adgang 
 
For at kunne deltage på selskabets generalforsamling skal aktionærerne (og dennes rådgiver/fuldmægtig) 

senest mandag d. 20. marts 2023 kl. 23.59 have anmodet om adgang hos Scape Technologies A/S.  

 

Adgang kan bestilles ved at sende en udfyldt tilmeldingsblanket til sk@scapetechnologies.com. 

 
Fuldmagt  

Aktionærer har mulighed for at afgive fuldmagt, hvis aktionæren er forhindret i at deltage. Fuldmagter 

fremsendes via e-mail til sk@scapetechnologies.com. Fuldmagter skal være modtaget senest mandag d. 20. 

marts 2023 kl. 23.59. 

 

Brevstemme 
Aktionærer, der vælger at stemme per brev, skal sende deres brevstemme til selskabet på e-mail til 
sk@scapetechnologies.com, således at brevstemmen er selskabet i hænde senest kl. 12 dagen før 
generalforsamlingens afholdelse. En brevstemme, som er modtaget af selskabet, kan ikke tilbagekaldes. 
anmode om adgang via e-mail til sk@scapetechnologies.com senest kl. 12.00 den 21. marts 2023.  
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Spørgsmål 

Aktionærer har mulighed for skriftligt at stille spørgsmål til dagsordenen og dokumenter til brug for 

generalforsamlingen. Spørgsmålene kan fremsendes pr. e-mail til sk@scapetechnologies.com. Fremsendte 

spørgsmål vil blive besvaret skriftligt eller mundtligt på generalforsamlingen. 

 

Om Scape Technologies 

Scape Technologies, stiftet i 2004, er en specialiseret 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. 

 

Selskabets produktportefølje er under kraftig udvidelse, og senest har selskabet introduceret SCAPE Package-

Picker, der adresserer det voksende behov for robotautomation af distributionscentre.  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”. 

Odense den 7. marts 2023 

 

På vegne af bestyrelsen for Scape Technologies A/S 

 

 

 

Yderligere oplysninger  

CEO Søren Bøving-Andersen, Scape Technologies A/S,  

mobil: +45 2128 1128,  email: sb@scapetechnologies.com 

 

Scape Technologies A/S 

Østerbro 5C 

5000 Odense C 

www.scapetechnologies.com 

 

Certified Adviser 

Baker Tilly Corporate Finance P/S, partner Gert Mortensen,  

mobil: +45 3073 0667, email: gmm@bakertilly.dk  
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7. marts 2023 

Anmodning om adgang 
Scape Technologies A/S, CVR-nr. 27587887 

 

Den ekstraordinære generalforsamling i Scape Technologies A/S, CVR-nr. 27587887, afholdes onsdag 

d. 22. marts 2023 kl. 09.00. Generalforsamlingen afholdes på Selskabets hjemsted Østerbro 5C, 5000 

Odense C.  

 

Hvis du ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal du enten: 

• udfylde denne blanket og sende den til sk@scapetechnologies.com, eller 

• sende en mail med de samme oplysninger som angivet nedenfor til 

sk@scapetechnologies.com. 

 

Anmodningen om adgang skal være Scape Technologies A/S i hænde senest mandag d. 20. marts 

2023 kl. 23.59.  

 

Vær opmærksom på: 

• at selskabet eller ejerbogsfører ikke kan holdes ansvarlige for eventuelle forsinkelser ved 

fremsendelsen. 

• at hvis det ikke er muligt at identificere aktionæren entydigt, vil blanketten ikke være gyldig. 

 

NAVN OG ADRESSE  VP KONTONUMMER* 

   

  
* Kontonummeret er ofte depotnummeret, evt, med 
foranstillet id på pengeinstituttet – må ikke udelades. 
Ved tvivl kan pengeinstituttet oplyse nummeret.   

E-MAIL: 
 

 

  
 

 

 

VÆLG 
 

 Jeg ønsker adgang til generalforsamlingen  

  

 Jeg bestiller samtidigt adgang til min rådgiver. 

 
 

 

Dato  Underskrift 
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Blanket til fuldmagt eller brevstemme 
Scape Technologies A/S, CVR-nr. 27 58 78 87 

 

Den ekstraordinære generalforsamling i Scape Technologies A/S, CVR-nr. 27 58 78 87, afholdes 

onsdag d. 22. marts 2020 kl. 9.00 på adressen Østerbro 5C, 5000 Odense C. 

 

Hvis du ikke ønsker eller er forhindret i at deltage på generalforsamlingen, har du mulighed for at 

afgive brevstemme eller give en anden fuldmagt til at repræsentere dig på generalforsamlingen. Du 

kan ikke både afgive fuldmagt og brevstemme. 

 

Du kan benytte disse blanketter (side 2 til 4) og sende den til Scape Technologies A/S via 

sk@scapetechnologies.com. 

 

Fristen for afgivelse af fuldmagt mandag d. 20. marts 2023 kl. 23.59. Fristen for afgivelse af 

brevstemme er tirsdag d. 21. marts 2023 kl. 12.00. Underskreven fuldmagt eller brevstemme skal 

være modtaget inden for disse frister på email til sk@scapetechnologies.com. 

 

Vær opmærksom på: 

 

• at selskabet eller dets ejerbogsfører ikke kan holdes ansvarlige for eventuelle forsinkelser ved 

fremsendelsen, 

• at det ikke er muligt at afgive både fuldmagt og brevstemme, 

• en brevstemme, som er modtaget af selskabet, kan ikke tilbagekaldes 

• at såfremt det ikke er muligt at identificere aktionæren entydigt, vil blanketten ikke være 

gyldig, 

• at såfremt det ikke er muligt entydigt at fastslå den valgte mulighed, vil blanketten ikke være 

gyldig, og  

• at såfremt blanketten alene er dateret og underskrevet, vil blanketten blive betragtet som en 

fuldmagt til formanden for bestyrelsen i Scape Technologies A/S (med substitutionsret) til på 

dine vegne at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Fuldmagt (frist mandag d. 20. marts 2023 kl. 23.59) 

 

NAVN OG ADRESSE  VP KONTONUMMER* 

   

  
* Kontonummeret er ofte depotnummeret, evt, med 
foranstillet id på pengeinstituttet – må ikke udelades. 
Ved tvivl kan pengeinstituttet oplyse nummeret.   

 

VÆLG ÉN MULIGHED 
 

 
Jeg/vi giver fuldmagt til formanden for bestyrelsen i Scape Technologies A/S (med 
substitutionsret) til på mine/vores vegne at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens 

anbefalinger. 

 
Jeg giver formanden for bestyrelsen i Scape Technologies A/S (med substitutionsret) til på 

mine/vores vegne at stemme således: 

Dagsorden FOR IMOD UNDLAD 
Bestyrelsens 
anbefaling 

1. Valg af dirigent.    FOR 

2. 
Udvidelse af eksisterende bemyndigelser til 
kapitalforhøjelser: 

    

2A. 
Kapitalforhøjelse uden fortegningsret til 

markedskurs 
   FOR 

2B. 
Kapitalforhøjelse med fortegningsret til en kurs, 
der kan være under markedskurs 

   FOR 

2C. 
Kapitalforhøjelse uden fortegningsret til en kurs, 
der kan være under markedskurs  

   FOR 

2D. 
Begrænsning på samlet udnyttelse af 
bemyndigelserne 

   FOR 

     FOR 

 

 Jeg/vi giver fuldmagt til: 

 
__________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 

 Navn og adresse (benyt blokbogstaver) 

 
til på mine/vores vegne at afgive stemme. 

 

 

Dato  Underskrift 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Brevstemme (frist tirsdag d. 21. marts 2023 kl. 12.00) 

 

NAVN OG ADRESSE  VP KONTONUMMER* 

   

  
* Kontonummeret er ofte depotnummeret, evt, med 
foranstillet id på pengeinstituttet – må ikke udelades. 
Ved tvivl kan pengeinstituttet oplyse nummeret.   

 
 

JEG/VI AFGIVER FØLGENDE STEMMER 
(Den fulde forslagstekst af genfindes i indkaldelsen) 

 
 

Dagsorden FOR IMOD UNDLAD 
Bestyrelsens 
anbefaling 

1. Valg af dirigent.    FOR 

2. 
Udvidelse af eksisterende bemyndigelser til 
kapitalforhøjelser: 

    

2A. 
Kapitalforhøjelse uden fortegningsret til 
markedskurs 

   FOR 

2B. 
Kapitalforhøjelse med fortegningsret til en kurs, 
der kan være under markedskurs 

   FOR 

2C. 
Kapitalforhøjelse uden fortegningsret til en kurs, 
der kan være under markedskurs  

   FOR 

2D. 
Begrænsning på samlet udnyttelse af 
bemyndigelserne 

   FOR 

      

 
 
 

 

Dato  Underskrift 


