
 
 

Smørum, den 27. april 2022 
 
Meddelelse: Demant agter at frasælge sin Hearing Implants-forretning, men sikrer livslang 
support af eksisterende patienter 
 
 
Kære bruger af Oticon Medicals høreløsninger 
 
Vi skriver til dig for at informere dig om, at vores moderselskab Demant har besluttet at afvikle 
Hearing Implant-forretningen og har derfor forhandlet en aftale med henblik på salg af Oticon 
Medical til Cochlear. Dagens meddelelse er resultatet af en gennemgribende vurdering af, 
hvordan man bedst muligt sikrer livslang support af eksisterende patienter som dig selv eller en i 
din familie. Indtil ejerskabet overgår til Cochlear, står vi fortsat til din disposition. 
 
Siden etableringen af Oticon Medical i 2007 har Demant investeret betydeligt i implantérbare 
løsninger til behandling af høretab, og Oticon Medicals medarbejdere har arbejdet utrætteligt på 
at bringe industriledende teknologi til tusindvis af patienter med mange store milepæle undervejs. 
Demant er imidlertid nu kommet til den konklusion, at udsigten til at blive en global leder inden for 
høreimplantater ikke er realistisk inden for en fornuftig tidshorisont uden uforholdsmæssigt store 
investeringer og en betydelig udvanding af koncernens lønsomhed. På denne baggrund har 
Demant besluttet at stoppe sine aktiviteter inden for høreimplantater. 
 
Som et resultat heraf mener Demant, at det er i din interesse som patient af frasælge sin Hearing 
Implants-forretning til Cochlear, som er global leder inden for implantérbare høreløsninger. Som 
et led i transaktionen har Cochlear forpligtet sig til at servicere Oticon Medicals eksisterende 
patienter nu og i al fremtid. Cochlear har forpligtet sig til at stræbe efter at udvikle produkter, som 
er kompatible med eksisterende Oticon Medical-imlantater, så patienter fortsat vil kunne få 
adgang til ny lydprocessorteknologi med deres eksisterende implantat. 
 
Både Demant og Cochlear offentliggjorde i dag aftalen på Fondsbørsen. I denne meddelelse 
siger Søren Nielsen, koncernchef og administrerende direktør for Demant: “At overvinde de 
udfordringer, der følger med at have et høretab – og at leve med implantatteknologi for at 
afhjælpe det – er en livslang rejse, og vi mener, det er bedst for vores patienter at fortsætte 
denne rejse med Cochlear. Vi vil gøre alt i vores magt for at sikre, at det tilsigtede frasalg får så 
lille en indvirkning som muligt på kunder, på patienter og på Oticon Medicals medarbejdere, som 
har leveret en indsats langt over forventning, og som er nogle af de skarpeste hoveder i 
industrien.”  
 
Dig Howitt, CEO & President for Cochlear, tilføjer: “Vi ser frem til at byde hele Oticon Medicals 
base af implantatkunder og -patienter velkommen til Cochlear-familien. Med afsæt i vores mission 
om at være innovative og levere forbedring af hørelse hele livet vil vi arbejde for at sikre, at 
Oticon Medicals kunder og patienter fortsat vil kunne have glæde af høreløsninger hele livet. Vi vil 
i tæt samarbejde med Demant sikre en gnidningsfri overgang af forretningen til Cochlear, så 
patienter også i de kommende år har adgang til Oticon Medicals nuværende teknologi. Vi vil 
udvikle næstegenerations-lydprocessorer og tilbyde ydelser, der over tid vil gøre det muligt for 
kunderne at overgå til og få glæde af Cochlears teknologiplatform. Købet af Oticon Medical vil 
give os større skala og sætte os i stand til at øge vores investeringer i forskning og udvikling og i 
vækstaktiviteter.” 
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Den forventede transaktion involverer frasalget af Oticon Medical, som omfatter 
cochlearimplantater (CI) og benforankrede høresystemer (BAHS).  Betinget af regulatoriske 
godkendelser og opfyldelsen af andre sædvanlige vilkår forventes transaktionen gennemført i 
andet halvår 2022.  
 
Vi beklager for enhver usikkerhed eller gene dette måtte have for dig og din familie. Du kan være 
sikker på, at vi i Oticon Medical vil gøre vores bedste for at servicere og sikre, at du i 
overgangsperioden fortsat kan have glæde af din høreløsning fra Oticon Medical . 
 
Vi takker dig for din tillid til vores virksomhed  og for at vælge vores produkter til dit høretab. Vi vil 
også sige tak til de mange brugere og pårørende som har været fortalere for behandlingen og for 
Oticon Medical i løbet af årene. 
 
Alle brugere af Oticon Medicals høreløsninger inkl. dig og din familie vil blive taget godt hånd om 
også i fremtiden. 
 
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Oticon Medicals kundeservice på 
telefonnummer: 4445 2511 eller e-mail: info@oticonmedical.dk  
Du kan også kontakte din høreklinik. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Oticon Medical 
 
 
Karen Wibling Solgård  &  Mette Bülow Clausen 
General Manager              Salgschef 
 


