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Selskabsmeddelelse nr. 8-2021 
19. august 2021 

 
 

 
 

Audientes halvårsrapport 2021: Ven™ kan nu forudbestilles  
 

Audientes A/S’ resultat for 1. april – 30. juni 2021 blev i dag godkendt af bestyrelsen, og 

selskabet har nu offentliggjort sin delårsrapport for 2. kvartal og 1. halvår 2021. 

 

Audientes satte fart på markedsudviklingen i 2. kvartal 2021 og annoncerede de første 

kommercielle partnerskaber, samtidig med at de sidste produktdetaljer kom på plads inden 
produktlancering og salg i 2. halvår 2021. 

 

 

Steen Thygesen, CEO Audientes A/S, udtaler: 

 

"Vi er meget tilfredse med resultatet for 1. halvår 2021 og har store forventninger til 2. 

halvår 2021. Nu sker det – vi går ind i en ny fase som et kommercielt selskab. I 2. kvartal 

2021 havde vi et mål om at indgå vigtige kommercielle partnerskaber, hvilket vi kunne 

offentliggøre i henholdsvis juni og august med Hearing Wellness Clinic og Omni Hearing. Med 

disse første detail- og distributionspartnere samt forberedte online-initiativer er vi nu klar til 

at kunne tage imod forudbestillinger på vores selvjusterende høreapparat, Ven™, i 3. kvartal 

2021 og påbegynde det egentlige salg i 4. kvartal 2021."  

 

 
Hovedtal for 2. kvartal og 1. halvår 2021 

 

TDKK 2. kvt. 2021 2. kvt. 2020 
1. halvår 

2021 

1. halvår 

2020 
2020 

Omsætning 0  0  0  0  0 

EBITDA  -3.042   -204   -5.652   -248   -5.548  

Periodens resultat -2.756  -197  -5.508  -250  -5.138 

Likvide beholdninger  24.040   60   24.040   60   30.364  

Egenkapital 32.864 3.682  32.864 3.682   38.372  

Egenkapitalandel (%) 85,8% 47,9% 85,8% 47,9% 90,9% 

Resultat pr. aktie (DKK)  -0,29   -0,05  -0,59  -0,07  -0,79 

Primo antal aktier (stk.) 9.349.010 3.687.300 9.349.010 3.687.300 3.687.300 

Ultimo antal aktier (stk.) 9.349.010 3.687.300 9.349.010 3.687.300 9.349.010 
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Højdepunkter for 2. kvartal 2021 

 
• Investeringer og omkostninger lavere end forventet som følge af mindre 

rejseaktivitet end planlagt samt forskydning af udstyrs- og konsulentomkostninger til 3. 

kvartal. Audientes havde ved udgangen af 2. kvartal 2021 en stærk finansiel position 

med en likvid beholdning på TDKK 24.040. 

• Distributionsaftale med Hearing Wellness Clinic blev offentliggjort i juni måned. 
Der har i perioden været stort fokus på at styrke dialogen og samarbejdet med 

udvalgte B2B- og B2C-partnere, der senere i år skal være med til at lancere vores 

produkt på forskellige markeder. 

• Indisk datterselskab etableret med både kontorfaciliteter og kundetestcenter i 

Hyderabad i Sydindien. Flere lokale nøglemedarbejdere er nu ansat. 

• Implementeringen af den multistrengede salgsplatform fortsatte. Platformen 

gør os i stand til at markedsføre og sælge vores produkter og tilbehør på verdensplan 

gennem en række e-handelskanaler. Udviklingen af vores B2B-portal skal strømline 
vores samarbejde med distributører og forhandlere i forhold til markedsføring og 

kommercielle aktiviteter. 

 
Højdepunkter efter periodens afslutning 
 

• Ny distributions- og forhandleraftale med Omni Hearing offentliggjort primo 

august. 

• Ven™ by Audientes – det nye produktnavn blev lanceret primo august og afspejler 

vores nordiske rødder. Produktnavnet er blevet vel modtaget og fremgår nu på vores 

webside og de sociale medier.  

• Fokus på opnåelse af FDA-godkendelse af vores høreapparat, efter Biden-
administrationen har genoptaget implementeringen af ny lovgivning til understøttelse af 

håndkøbsprodukter inden for høreapparatområdet. 

 

Forventningerne til 2021 fastholdes  
 

• Produktlancering i september 2021 med mulighed for forudbestilling af Ven™ 

gennem B2C- og B2B salgskanaler. 

• Masseproduktion og lancering planlagt til 4. kvartal 2021, hvor salget i Indien og 

andre udvalgte markedet påbegyndes gennem B2B- og flere førende B2C-kanaler. 

• Forventninger fastholdes – Audientes forventer en omsætning i niveauet DKK 3,5 til 
5,0 mio. og et driftsresultat (EBITDA) i niveauet DKK -12 til -14 mio. i 2021. Det 

driftsmæssige underskud for 2021 skal ses i lyset af de igangværende 
udviklingsaktiviteter og den intensiverede markedsføringsindsats i 2. halvår 2021. 

 

Finanskalender 
 

Dato Begivenhed 

18. november 2021 3. kvartal 2021 delårsrapport 

24. marts 2022 Årsrapport 2021 

21. april 2022 Generalforsamling 2022  
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Halvårsrapport 2021 (engelsk):  

https://www.audientes.com/investor-relations/ 
  

Investorpræsentation 19. august 2021 kl. 15.00 
Torsdag den 19. august 2021 kl. 15.00 præsenterer CEO Steen Thygesen resultatet for 2. 

kvartal 2021 samt de seneste nyheder. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål.  

https://event.webinarjam.com/register/127/pgkg5t5q  

 
 

For yderligere information:  

 
CEO Steen Thygesen 

Tlf.: +45 53 17 26 10 
E-mail: st@audientes.com 

www.audientes.com 

 
Certificeret rådgiver 

Kapital Partner A/S 
Tlf.: +45 89 88 78 46 

E-mail: info@kapitalpartner.dk 

www.kapitalpartner.dk 

 

 

Om Audientes A/S 
Audientes A/S er en dansk teknologivirksomhed med speciale i smarte, selvjusterende og 

prismæssigt overkommelige høreapparater. Audientes’ unikke høreapparat Ven™ er i gang 

med at blive introduceret på det indiske marked, inden det også skal lanceres på bl.a. det 
amerikanske håndkøbsmarked. Audientes har et mål om at hjælpe de 400 millioner mennesker 

globalt, som har et invaliderende høretab, men ikke har råd til at købe et af de meget dyre 

traditionelle høreapparater på markedet. Audientes’ hovedkontor ligger i København, og 

selskabet har et datterselskab i Hyderabad, Indien. Selskabet blev i 2020 noteret på Nasdaq 

First North Growth Market Denmark (AUDNTS).   
 

For yderligere oplysninger – se selskabets hjemmeside (www.audientes.com) 

 

 
Delårsrapporten samt tilhørende selskabsmeddelelse er offentliggjort på både dansk og 

engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den engelske version og den danske 
oversættelse er den engelske version gældende. 
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