Generalforsamling i William Demant den 27. marts 2017

Claus Berner Møller, underdirektør, Danske aktier

Tak for ordet.
Mit navn er Claus Berner Møller og jeg er ansat i ATP.
Jeg vil gerne starte med at takke for beretning og gennemgang af årsrapporten.
2016 blev året, hvor William Demant igen viste rigtig gode takter, hvad angår organisk
toplinjevækst.
Specielt flotte var de organiske vækstrater, indenfor Hearing Aids Wholesale på 6 pct. og
indenfor Retail Business på 8 pct.
Disse vækstrater var godt hjulpet på vej af det nye høreapparat Oticon Opn, der har fået
rigtig gode tilbagemeldinger fra både brugere og fagfolk. Dette apparat har bragt William
Demant tilbage i toppen rent teknologisk set.
Til gengæld har de to forretningsområder Hearing Implants Business og Diagnostic
Instruments Business haft det sværere af forskellige årsager.
Mine spørgsmål er derfor:
 Hvilke tiltag og ændringer vil kunne få disse to forretningsområder til at gå
bedre?
 Kan vi forvente, at disse tiltag kan give stigende vækstrater allerede i 2017 i de to
divisioner?
I dag skal vi også tage afsked med Niels Jakobsen som adm. direktør for William Demant
Holding.

Niels Jakobsen nåede at være over 25 år i Willian Demant Holding, hvoraf langt de fleste
som adm. direktør.
Der er mange positive tal, man kunne fremhæve. Jeg vil her specielt se på
omsætningsvæksten, som de seneste 20 år er mere end tidoblet ved hjælp at både
organisk vækst og opkøb – og dette er vel at mærke sket imens overskudsgraden kunne
fastholdes. Den var faktisk stor set den samme i 1996 som i 2016. Det er et flot resultat.
Niels du har således præget William Demant med dit store købmandsskab i ordrets bedste
betydning.
Vi har haft mange møder gennem årene, ofte har vi diskuteret højlydt, udtrykt os bramfrit
og som regel været enige – men ind imellem også uenige. For mig har det været
udfordrende og lærerigt. Og så har du altid forstået, ligegyldigt om vi var enige eller
uenigheder, at sige tak for mødet med et smil på læben og et glimt i øjet – men det hører
vel også med til det gode købmandsskab.
Tak for samarbejdet.
Den nye adm. direktør i William Demant Holding bliver Søren Nielsen, som investorerne
efterhånden har kendt igennem mange år.
Søren, du skal have et stort tillykke med udnævnelsen, jeg ser frem til de kommende
møder og dialogen med dig.
Jeg ønsker også at sige tak til Lars Nørby Johansen for lang og tro tjeneste som
bestyrelsesformand i William Demant Holding og velkommen til din afløser Niels B.
Christiansen.
Til slut vil jeg blot ønske William Demant held og lykke med udfordringerne i 2017.
I Pensions & Investments er vi godt 100 medarbejdere, som næsten alle har en videregående uddannelse
inden for økonomi eller naturvidenskab. Sammen er vi ansvarlige for en formue på over 700 mia. kr., som vi
investerer i bl.a. obligationer, aktier, fast ejendom og infrastruktur. Vores mål er at skaffe det højest mulige
afkast til vores medlemmer.
ATP deltager aktivt i selskabernes generalforsamlinger og fører løbende dialog med de enkelte selskaber for
at drøfte strategi og resultater og for at vurdere ledelsens fokus på aktionærinteresser.

