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Selskabsmeddelelse nr. 2022-06 10. marts 2022 
 
Udvidelse af Demants direktion 
 
 
I dag offentliggør Demant, at Arne Boye Nielsen, President for Diagnostics og Communications, og Niels 
Wagner, President for Hearing Care, indtræder i direktionen pr. 1. april 2022, hvilket betyder, at direktionen 
fremover vil have fire medlemmer. 
 
I de seneste år har Demant øget sine aktiviteter betydeligt på tværs af de forskellige forretningsområder, og 
selskabet har genereret konsistent og lønsom vækst, kun afbrudt af den uforudsete it-hændelse og coronavi-
rus-pandemien. Arne Boye Nielsen og Niels Wagner har begge bidraget til koncernens vækst og til Demant-
koncernens overordnede udvikling, og deres respektive forretningsområder er – især i det sidste årti – vokset 
betydeligt og har vundet markedsandele. Som en naturlig følge af koncernens udvikling har bestyrelsen der-
for besluttet at udnævne dem til medlemmer af direktionen. 
 
Arne Boye Nielsen har været ansat i Demant i over 30 år og har været President for Diagnostics siden 1996. 
Niels Wagner har været hos Demant siden 1996, dog med en pause på et par år, hvor han har været i andre 
selskaber, og har været President for Hearing Care siden 2015. Både Arne og Niels har i mere end 10 år 
været en del af Demants koncernledelse, som også består af koncernchef og adm. direktør Søren Nielsen 
og CFO René Schneider. 
 
“At Arne og Niels nu indtræder i direktionen, afspejler Demant-koncernens succesfulde udvikling, og jeg er 
overbevist om, at det udvidede lederteam har de kompetencer og den erfaring, der kræves for at fortsætte 
vores bemærkelsesværdige rejse hen imod at blive verdens førende høresundhedskoncern,” siger Niels B. 
Christiansen, formand for bestyrelsen i Demant. 
 
“Jeg er meget glad for, at Arne og Niels nu bliver en del af direktionen. Begge har været værdsatte og betro-
ede kolleger i de sidste mange år og i en periode, hvor selskabet har udviklet sig enormt. Arnes og Niels’ bi-
drag som ledere har været altafgørende for, at Demant har udviklet sig til det selskab, vi kender i dag, og jeg 
ser frem til at fortsætte vores tætte samarbejde i fremtiden, hvor vi vil fortsætte med at eksekvere vores am-
bitiøse strategi og planer,” siger Søren Nielsen, koncernchef og adm. direktør for Demant. 
 
Med ovennævnte udnævnelser består direktionen nu af Søren Nielsen, koncernchef og adm. direktør;  
René Schneider, CFO; Arne Boye Nielsen, President, Diagnostics og Communications; og Niels Wagner, 
President, Hearing Care. 
 
 
 
Yderligere information: 
Søren Nielsen, koncernchef og adm. direktør 
Telefon +45 3917 7300 
www.demant.com  

Øvrige kontaktpersoner: 
René Schneider, CFO 
Mathias Holten Møller, Head of Investor Relations 
Peter Pudselykke, Investor Relations Officer 
Trine Kromann-Mikkelsen, VP Corporate Communications and Relations 
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Curriculum vitae – Arne Boye Nielsen  
 
 
Fødselsdag: 12. juli 1968 
 
 
Uddannelse: 

1992: Cand.merc (Master of Science (MSc) in Business Administration), Copenhagen Business School 
 
 
Erhvervserfaring: 

2002 – nu: Demant, President, Communications 
1996 – nu: Demant, President, Diagnostics 
1995 – 1995: Oticon Australia Pty Ltd., konstitueret administrerende direktør  
1990 – 1995: Demant, forskellige roller inden for fx Finans og som direktionsassistent  
 
 
Bestyrelsesposter:  

Össur hf., Island, bestyrelsesmedlem  
Revenio Group Oyj, Finland, bestyrelsesmedlem 
 
 
 
Curriculum vitae – Niels Wagner 
 
 
Fødselsdag: 7. juni 1971 
 
 
Uddannelse: 

1996: Cand.oecon (Master of Science (MSc) in Economics), Aarhus Universitet 
 
 
Erhvervserfaring: 

2015 – nu: Demant, President, Hearing Care 
2007 – 2015: Demant, Vice President, Hearing Care 
2006 – 2007: GN ReSound, Vice President, Retail 
2003 – 2006: Synoptik A/S, Sales Director 
2000 – 2003: Oticon Australia Pty Ltd., Australien, administrerende direktør, Retail 
1996 – 2000: Demant (inkl. Oticon GmbH, Tyskland), forskellige roller inden for fx Finans og som  

direktionsassistent  
 
 
Bestyrelsespost:  

ShengWang, Kina, bestyrelsesmedlem  


