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Investor news 25. januar 2022 
 
President for Oticon Medical Jes Olsen går på pension 
 
Demant offentliggør hermed en ændring i forretningsområdet Hearing Implants, der opererer under Oticon Medi-
cal-brandet. Jes Olsen, President for Oticon Medical, har besluttet at gå på pension i begyndelsen af marts 2022, 
og Søren Nielsen, koncernchef og administrerende direktør for Demant, vil påtage sig rollen som President for Oti-
con Medical, indtil der er fundet en erstatning for Jes Olsen. Jes Olsen, som har været ansat i Demant-koncernen 
siden 1985 og har været Oticon Medicals spydspids, siden firmaet blev etableret, vil fortsætte i en rådgivende rolle 
i Oticon Medical for at sikre en gnidningsfri overgangsperiode. 
 
“På vegne af Demant-koncernen vil jeg gerne takke Jes Olsen for hans altid passionerede og dedikerede indsats 
for Demant og Oticon Medical i de seneste 36 år. Jeg er meget glad for, at Jes vil fortsætte med at bakke op om 
Demant-koncernen i rollen som betroet rådgiver og dermed fortsat bidrage med sin tid, erfaring og netværk. Med 
sin enorme viden om og erfaring fra høresundhedsindustrien har Jes bidraget til mange succeser i Demant-kon-
cernen helt fra begyndelsen, dengang Oticon blev et ægte globalt selskab, til koncernen tog det vigtige skridt ind 
på høreimplantatområdet i begyndelsen af dette årtusinde,” siger Søren Nielsen, koncernchef og administrerende 
direktør for Demant. 
 
“Jeg er utroligt stolt over at have bidraget til at opbygge det Demant, vi ser i dag, og jeg føler mig privilegeret over 
at have fået lov til at skabe innovation og at arbejde med nogle af de klogeste mennesker, jeg kender. At arbejde 
internationalt i forskellige kulturer og at se mennesker vokse og stærke teams og resultater udvikle sig har været 
en fantastisk oplevelse for mig, og jeg håber, at jeg har gjort en forskel for koncernen. Jeg vil gerne takke alle, jeg 
har samarbejdet med i mine mange år i koncernen – og især de mange gode kolleger i Oticon Medical i de sidste 
15 år,” siger Jes Olsen, President for Oticon Medical. 
 
Da udviklingen af forretningen og de ambitiøse produktplaner for Oticon Medical er af stor vigtighed i 2022 og 
fremadrettet, vil Søren Nielsen indtil videre påtage sig lederskabet af Oticon Medical ud over sine nuværende for-
pligtelser som koncernchef for Demant. For at kunne fokusere på at implementere og verificere løsningen på det 
problem, der for nyligt resulterede i en frivillig markedskorrigerende handling, har Demant derfor valgt at udskyde 
udnævnelsen af en ny President for Oticon Medical, men vil starte søgningen, når tiden er inde. 
 
“Demant er fuldt engageret i Hearing Implants-forretningen og i at udvikle og lede Oticon Medical hen imod nye 
succeser. Det er en del af vores løfte til brugerne og kunderne fortsat at udvikle og producere høreimplantater af 
høj kvalitet, og jeg ser frem til at komme endnu tættere på den daglige drift af dette forretningsområde,” siger Sø-
ren Nielsen, koncernchef og administrerende direktør for Demant. 
 
Curriculum vitae, Jes Olsen 
 B.Sc. i akustik og medicoteknologi fra DTU 
 Ansat i Demant siden oktober 1985 
 1985 Project Manager, Marketing, R&D, Oticon 
 1993 General Manager, Oticon AB, Sverige 
 1998 Director of Business and Product Development, “avancerede produkter”, inkl. Audiologi, R&D og  

Marketing, Oticon 
 2005 Director of R&D, Oticon 
 2008-2022 President, Oticon Medical 
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