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Generalforsamling
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Talepapir til Demants generalforsamling torsdag d. 10. marts 2022

Tak for ordet og tak til den administrerende direktør for en god beretning.
Mit navn er Jørgen Siiger og jeg kommer som repræsentant for Dansk Aktionærforening.
I 2021 blev aktionærerne i Demant belønnet med et afkast på ca. 45 % samtidigt med at det danske OMX
indeks steg med ca. 21 %. Demant er således steget ca. 23 % i forhold til OMX.
Det bør vi som aktionærer være tilfredse med samtidigt med at Demant er indenfor de fleste
forretningsområder såsom Hearing Aids, Hearing Care, Diagnostics og Hearing Health er vokset men ikke
indenfor Hearing Implants og Communications hvor der var negativ vækst
Det er desuden glædeligt at se at der er lanceret en ny høreapparatplatform.
Endvidere er udgifterne til Research and Development bibeholdt således at konkurrence og
modstandskraften forbliver intakt.
Demant roser sig selv af en fremgang på 32 % indenfor Health Care i forhold til 2020. Det lyder rigtig flot.
Dette skal imidlertid ses på baggrund af at 2020 som, var et dårligt år. Det er efter min mening mere
retvisende at se på Earns pr Share (EPS) over de sidste 5 år. Fra 2017 til 2021 steg EPS fra 6,14 til 10,70 og
det svarer til en stigning på ca 11 % pr år og det synes jeg er rigtig flot, især når man tager i betragtning de
udfordringer der har været i denne periode. Det viser at man har været i stand til at takle udfordringerne
og dem har der været flere af såsom hacking, corona, komponentmangel m.v.
Jeg har følgende spørgsmål til ledelsen er
1. Har I gjort noget eller påtænker I at gøre noget for at forebygge at I vil blive ramt af en ny epidemi
som måtte ramme verden.
2. Har I gjort noget eller påtænker I at gøre noget for at forebygge at der fremover skulle opstå
komponentmangel.
Det er tidligere blevet tilkendegivet at der ikke vil blive udbetalt udbytte til aktionærerne. Det beklager vi.
Til gengæld bliver der foretaget tilbagekøb af egne aktier hvilket er med til at understøtte kursudviklingen.
Og med disse ord vil jeg slutte og takke medarbejdere og ledelse for de opnåede resultater i 2021 og ønske
selskabet al muligt held og lykke i 2022.
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Kommentarer og svar
Sikkerhed for forsyning af komponenter er sikret vha forudgående aftaler, også i tilfælde af fremtidige
situationer med komponentmangel .
I tilfælde af en ny epidemi ville man være bedre rustet idet man havde gjort sine erfaringer.
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