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Kennisgeving: Demant kondigt intentie aan bedrijfsonderdeel Hearing Implants
af te stoten met behoud van levenslange ondersteuning aan bestaande patiënten
Beste klant,
Wij schrijven u om u te informeren dat ons moederbedrijf Demant heeft besloten zijn bedrijfsonderdeel op het
gebied van hoorimplantaten stop te zetten en als gevolg daarvan een overeenkomst heeft gesloten met de
intentie om Oticon Medical te verkopen aan Cochlear. De transactie volgt op een grondige beoordeling van
strategische opties voor het bedrijfsonderdeel, waaronder hoe de levenslange ondersteuning van bestaande
patiënten het best kan worden gewaarborgd.
Sinds de oprichting van Oticon Medical in 2007, heeft Demant aanzienlijk geïnvesteerd in implanteerbare
oplossingen voor de behandeling van gehoorverlies, en de medewerkers van Oticon Medical hebben
onvermoeibaar gewerkt om toonaangevende technologie voor duizenden patiënten beschikbaar te maken. Dit
heeft geresulteerd in vele belangrijke mijlpalen. Echter, Demant heeft geconcludeerd dat het vooruitzicht om
wereldleider te worden op het gebied van hoorimplantaten niet haalbaar is binnen een redelijk tijdsbestek
zonder onevenredige investeringen. In dit licht heeft Demant de beslissing genomen om zijn inspanningen op
het gebied van hoorimplantaten stop te zetten.
Als gevolg hiervan, is het de overtuiging van Demant dat het in het beste belang is van zowel patiënten als het
bedrijf om zijn bedrijfsonderdeel Hearing Implants te verkopen aan Cochlear, welke de wereldleider is in
implanteerbare oplossingen voor gehoorverlies. Als onderdeel van de transactie, heeft Cochlear zich
gecommitteerd aan het nu en in de toekomst voortzetten van de service aan bestaande patiënten van Oticon
Medical.
Zowel Demant als Cochlear hebben de overeenkomst aangekondigd in een bericht op de effectenbeurs. In dit
bericht zegt President & CEO van Demant, Søren Nielsen: “Het overwinnen van de uitdagingen van
gehoorverlies - en leven met implantaattechnologie om dit te verlichten - is een levenslange reis, en we
geloven dat het het beste is voor onze patiënten om deze reis voort te zetten met Cochlear. We zullen er alles
aan doen om de gevolgen van de voorgenomen afstoting tot een minimum te beperken, zowel voor klanten en
patiënten als voor de medewerkers van Oticon Medical, welke boven verwachting hebben gepresteerd en tot
de besten in de branche behoren.”
CEO & President van Cochlear, Dig Howitt, voegt eraan toe: “We kijken ernaar uit om de gehele kring van
implantaatklanten en -patiënten van Oticon Medical te verwelkomen in de Cochlear-familie. Gedreven door
onze missie om te innoveren en een leven lang hoorresultaten te leveren, zullen we proberen ervoor te zorgen
dat Oticon Medicals klanten en patiënten ondersteund blijven met levenslange hooroplossingen. We zullen
nauw samenwerken met Demant om een naadloze overgang van het bedrijf te garanderen naar Cochlear om
de komende jaren blijvende toegang te waarborgen tot de huidige Oticon Medical-technologie voor klanten en
patiënten. We zullen volgende generaties sound processors en services ontwikkelen die klanten in de loop van
de tijd in staat zullen stellen over te stappen naar en te profiteren van Cochlears technologieplatform. De
overname van Oticon Medical zal ons een grotere schaal bieden en ons in staat stellen onze investeringen in
R&D en marktgroeiactiviteiten te vergroten.”

De voorgenomen transactie omvat de verkoop van Oticon Medical, welke bestaat uit de productcategorieën
cochleare implantaten (CI) en botverankerde hoorsystemen (BAHS). De transactie kan alleen plaatsvinden als
deze wordt goedgekeurd door de relevante autoriteiten, en als deze wordt goedgekeurd, wordt de
overeenkomst naar verwachting in de tweede helft van 2022 definitief.
Het spijt ons oprecht voor de onzekerheid of het ongemak dat dit u en uw patiënten veroorzaakt. Er wordt zo
snel mogelijk contact met u opgenomen door uw lokale Oticon Medical vertegenwoordiger met meer informatie.
Wees gerust, bij Oticon Medical zullen we ons uiterste best blijven doen om u en uw patiënten van dienst te zijn
in de overgangsfase. Op het gebied van CI zullen we al onze inspanningen steken in het ondersteunen van
bestaande patiënten met upgrades, accessoires en reparaties. Op het gebied van BAHS zullen we normaal blijven
werken, inclusief het leveren van de nieuw uitgebrachte Ponto 5 SuperPower. Neem voor eventuele vragen
contact op met uw gebruikelijke lokale Oticon Medical vertegenwoordiger.
We willen u hartelijk bedanken voor uw vertrouwen in ons bedrijf, onze producten en onze mensen - en voor uw
toegewijde steun en samenwerking door de jaren heen. Ook in de toekomst wordt er goed voor uw Oticon
Medical patiënten gezorgd. We blijven tot uw beschikking.
Hartelijk dank voor uw steun.
Met vriendelijke groet,
Oticon Medical
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