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On De 
Move Hearing is believing

En tekniskt suverän 
uppstickare på en mogen 
miljardmarknad!

Nytt innovativt hörhjälpmedel 
som gjort användarna överförtjusta!



De flesta av oss har någon släkting eller bekant som börjar få 
problem med hörseln så att det blir uppenbart både för dem själva 
och omgivningen. Jag känner väl till problemen då jag under större 
delen av mitt yrkesverksamma liv jobbat med hörsellösningar. Dels 
några år som teknisk audiolog med ansvar för flera hörselkliniker. 
I den rollen har jag träffat på, om inte alla så de flesta former av 
nedsatt hörsel. Men framförallt och mestadels har jag jobbat med 
produktutveckling på företag i hörselbranschen. Ingenjörsmässigt 
utvecklingsarbete är det roligaste jag vet! I mina olika yrkesroller 
identifierade jag behovet hos hörselskadade för den typ av produkter 
som vi utvecklat i OnDeMove. Utvecklingen inom IT området har 
möjliggjort att det nu går att tillverka produkterna kostnadseffektivt. 
De kraftfulla algoritmerna som ger de goda ljudegenskaperna, i 
starkt skiftande miljöer, kräver hårdvara som tidigare inte fanns 
till rimlig kostnad. Att starta OnDeMove är en dröm jag burit på 
i många år! Och vilken draghjälp jag har fått. Arbetskamrater och 
kollegor i branschen har ställt upp och verkligen hjälpt till att lyfta 
produktutvecklingen till att ligga teknisk i framkant! 

Den riktigt stora belöningen är den positiva responsen från de 
hörselskadade som under utvecklingsarbetet varit med och 
utvärderat produkterna. De vågade knappt komma till uppföljnings
möten hos oss för de var rädda för att behöva lämna tillbaka 
prototyperna. Vi förstod det inte först, men när vi försäkrade 
dem om att vi bara ville prata med dem om hur de upplevde 
hörselförstärkaren, och att de skulle fortsätta att använda den var 
villigheten att komma betydligt större. 

OnDeMove har granskats noga och därefter erhållit drygt en miljon i 
bidrag från Vinnova, Almi och EU pengar. Dessa medel har bekostat 
CEmärkningen, vilket är en förutsättning för att kunna börja sälja.   

Utöver de ekonomiska bidragen, har vi fått positiv uppmärksamhet 
för det vi gör och det är mycket glädjande. Förra året vann OnDeMove 
High 5 Hand Award för bästa entreprenören. Det roligaste priset var 
när vi blev länsvinnare av det prestigefyllda SKAPA priset till Alfred 
Nobels minne, och var med vid finalen i Stockholm. Men framförallt 
har vi fått positiv respons från kunder som vill köpa produkter! 

Produkterna vi utvecklar i OnDeMove är vad vi kallar ”Plug & Hear”, 
det vill säga man sätter i dem i öronen och använder dem direkt. Vi 
har också lyckats med vår målsättning att göra produkter som är 
intuitivt lätta för användaren att själv ställa in. Att själv enkelt kunna 
justera ljudet ger en bättre ljudupplevelse och funktion. Den första 
produkten är helt klar och kommer att följas av en serie produkter 
där utvecklingen är påbörjad. Det gäller produkter som vänder sig 
till olika nischer i marknaden och som bland annat kommer att 
interagera med appar. Under en tioårs period planerar vi att lansera 
ett dussintal produkter. Det är viktigt att utveckla en produktportfölj 
som adresserar olika segment och som tar tillvara landvinningarna 
inom ITutvecklingen. 

Vd Mohsen Haj – Bolouri inleder

Jag är väl medveten om att ”man ska inte sälja skinnet innan 
björnen är skjuten”. Jag vill ändå nämna att kunder med säljkanaler 
i hela Europa har lagt mycket resurser på att utvärdera vår första 
produkt och gett underhands besked att de kommer att lägga en 
första volymorder. 

Syftet med nyemissionen som vi nu gör är att tillföra bolaget de 
medel som behövs för att möta de krav som ställs på bolaget 
vid lanseringen. Stora kunder kräver att vi kan påvisa att vi har 
leveranskapacitet och kundsupport. För detta behöver vi bygga upp 
ett varulager och anställa personal för kundhantering m.m. Första 
leveranserna beräknas komma i gång kvartal fyra 2019. 

Aktierna kommer att nyemitteras löpande från och med nu. Vi 
söker i denna kapitalanskaffningsrunda 2 – 2,5 miljoner kronor. 
Priset per aktie är 2,50 kronor. Inom några år har vi planer att 
notera OnDeMove:s aktie för handel på lämplig marknadsplats. Allt 
handlar om timing när det gäller noteringen. Vi har knutit personer 
till oss som har den kompetensen. Noteringsplanerna är för att 
tillkommande aktieägare inte ska känna att de blir helt inlåsta med 
sitt aktieägande. En viktig fördel ur bolagets perspektiv är att vi med 
en handlad aktie kan knyta till oss medarbetare med aktierelaterade 
anställningsprogram så som personaloptioner och delägande. Fram 
till dess är fokus att bygga ett bra och välfungerade bolag.  

Vi hoppas att du vill vara med på den spännande resa som 
OnDeMove har framför sig! Vi i bolaget kommer att göra vårt yttersta 
för att framgångsrikt lansera våra innovativa hörselprodukter, och vi 
är övertygade om att det kommer att bli en god affär! 

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig. 

Mohsen Haj – Bolouri
VD OnDeMove AB

E-post: mohsen@ondemove.eu

Vi på OnDeMove vill vara med om en förändring! Att folk tar tag i sina problem med nedsatt hörsel tidigare. 
Vi vill bidra till detta med våra produkter. Märkbara försämringar av hörseln uppträder redan bland många 50 
åringar. I de här sammanhangen räknas 50 – 60 åringar som unga. I branschen säger man lite svepande att 60 
% av alla män över 60 år egentligen behöver hörhjälpmedel och att 70 % av alla män över 70 år behöver det. 



INNOVATIONEN
OnDeMove utvecklar en serie hörselprodukter som ersätter eller är 
ett komplement till dagens hörapparater. Bolagets första produkt 
är hörselförstärkaren som är CE märkt och klar för lansering. 
Den kommer att följas av ytterligare produkter som bygger på 
OnDeMoves tekniska innovationer. Produkterna är framtagna i 
samarbete med hörselskadade och har utgått från deras upplevda 
behov. Resultatet är produkter med överlägsen prestanda som är 
intuitivt enkla att använda och som användarna verkligen gillar! 
Under arbetet med produktutvecklingen har ett antal hörselskadade 
fått testa prototyperna för att komma med feed back. Dessa 
testpiloter har varit så nöjda, för att inte säga överförtjusta, att de 
inte velat lämna tillbaka dem. Det är ett mycket gott betyg. 

PLUG & HEAR
Hörselförstärkarna är av ”Plug & Hear” typ, det vill säga man 
sätter i dem i öronen och använder dem direkt. Fokus har varit 
ett intuitivt användargränssnitt där användaren lätt själv ställer in 
en bra ljudupplevelse. Det är den snabba utvecklingen inom IT
området, både avseende hårdvara och mjukvara som gör det 
möjligt att tillhandahålla dessa innovativa och kraftfulla produkter 
till ett överkomligt pris. Den första produkten är långtidstestad CE
märkt och klar för lansering. 

LOCKAR RISKKAPITAL 
Det uppdämda behovet av hörsellösningar, där det mesta ännu är 
ogjort, har på senare tid lockat riskkapitalister att investera tiotals 
miljarder i branschen. En känd aktör är svenska EQT som 2015 

investerade ca 2 miljarder Euro i företaget Sivantos. Investeringarna 
görs i allt från små, medelstora till stora företag. Det som lockar 
investerare är det stora behovet som exempelvis WHO:s siffror 
ovan visar. På makronivå blir vi fler äldre som lever längre vilket 
säkerställer en ständigt ökad efterfrågan. 

KONJUNKTUROBEROENDE
Som marknad är hörselbranschen konjunkturoberoende. Företag i 
branschen har gått bra också i tider av recession och efterfrågan på 
produkterna ökar kontinuerligt. 

Hörselbranschen är en konservativ bransch. Det som hänt de 
senaste 50 åren är egentligen att hörapparaterna blivit mindre och 
mindre. Detta är inte bara av godo. För en 80 – 90 åring är det 
svårt att hantera de moderna hörapparaternas små reglage och 
funktioner och batteribyten som vanligtvis ska göras två gånger i 
veckan. 25 % av dem som har hörhjälpmedel låter bli att använda 
dem för att det upplevs krävande och besvärliga. Detta om något 
visar att branschen behöver nytänkande. Det personliga lidandet är 
stort och samhällskostnaderna är enorma. 

KRÅNGLIGT 
I dag tar det 7–10 år från det att man egentligen behöver ett 
hörhjälpmedel tills man faktiskt skaffar det. När man påbörjat 
processen tar det vanligtvis ett år tills man fått det utprovat. Därefter 
kan det ta ytterligare ett antal månader samt flera återbesök innan 
hjälpmedlet är användbart. 

Problemet
• 1,4 MILJONER SVENSKAR

Försiktiga beräkningar ger vid handen att 1,4 miljoner svenskar faller 
under definitionen hörselskadade. Av dessa är det bara 450 tusen som 
har hörhjälpmedel. 

• 460 MILJONER MÄNNISKOR LIDER
Globalt uppskattas att 460 miljoner människor lider av hörselnedsättning.

• 7000 MILJARDER SEK PER ÅR! 
FN organet WHO har beräknat att de globala samhällskostnaderna för 
obehandlad hörsel nedsättning uppgår till 7000 miljarder SEK per år!

• ENDAST 7 % AV MARKNADEN ÄR BEARBETAD
WHO uppger vidare att endast 7 % av den globala marknaden är 
bearbetad, således är 93 % av marknaden teoretiskt obearbetad.

OnDeMove 
Marknaden och möjligheter



Som hörselskadad är man i händerna på den privata hörselklinik 
man råkar välja för att införskaffa sitt hörhjälpmedel. På grund av 
att det ska individanpassas är det inte praktiskt möjligt att prova 
flera olika hörhjälpmedel och sedan välja det man tycker är bäst. 
Valet görs efter att alternativen beskrivits och då misskrediteras 
alternativ som kliniken inte tjänar så mycket på. Det är oundvikligt 
att patientens bästa inte sammanfaller med vad som är bäst för 
hörselkliniken. 

Processen börjar med att en audionom på en hörselklinik, genom 
att undersöka hörseln får fram ett audiogram. Ett audiogram visar 
grafiskt hur hörselnedsättningen ser ut jämfört med normal hörsel. 
Med det som utgångspunkt rekommenderas ett hjälpmedel som 
ska ställas in individuellt för användaren. Därefter behövs ett antal 
återbesök för justeringar innan det fungerar som tänkt.  

HÖRSELSKADA
Att ha ett bra hörhjälpmedel gör att man kan interagera med sin 
omgivning, fungera i samhället och som användare mår man 
mycket bättre. Att i vuxen ålder konstatera hörselskada innebär en 
stor omställning i livet. Att höra dåligt är stigmatiserande. Många 
drabbade uttrycker att de känner sig ”dumma i huvudet” och 
beskriver det som att bo i en bubbla, och vill helst dra sig undan 
alltmer från världen. Det är ett stort socialt hinder att höra dåligt. 
Att gå med obehandlad hörselnedsättning påverkar hela livet och 
leder till en lång rad negativa konsekvenser i vardagen – hemma, 
på jobbet och i umgänget med andra. Nedsatt hörsel hos äldre 

kan leda till försämrat långtidsminne och ökad risk för att utveckla 
demens. Forskningen har visat att ju större hörselnedsättning desto 
större risk för demens. För Alzheimers sjukdom ökar risken med 20 
% för varje tiotal decibel av hörselnedsättning enligt en amerikansk 
studie. Äldre män med hörselnedsättning som inte använder 
hörhjälpmedel, löper större risk att avlida inom en femårsperiod 
än personer som använder dem. De som använder hörhjälpmedel 
lever däremot ungefär lika länge som dem utan nedsättning. 
Därför är det viktigt att äldre personer med hörselnedsättning får 
hörhjälpmedel så tidigt som möjligt. Hörselskadades Riks Förbund 
anser att allmän hörselscreening bör erbjudas till alla över 65 år. 

I yrkesverksam ålder, 16–64 år har över hälften, 54 % hörsel
nedsättning och det är vanligare bland män än kvinnor. 

Flera mindre undersökningar tyder på att hörselnedsättning är 
vanligare bland invandrare/flyktingar än i befolkningen i stort, 
förmodligen eftersom många kommer från länder med krig 
kombinerat med dålig tillgång till sjukvård. Att lära sig ett nytt språk 
och etablera ett nytt liv i ett nytt land med nedsatt hörsel blir svårt. 

En grupp man i forskningen oroar sig särskilt för är de ungdomar 
som i dag är i 12–35 årsåldern. De har ständigt hörlurar i öronen 
kopplade till mobiltelefoner. Det befaras att 1 miljard av dessa 
riskerar hörselnedsättning inom de närmsta årtiondena. 

ON DE MOVE - HEARING IS BELIVING

Steve Jobs famously said
 

”A lot of times, people 
don´t know what they 
want until you show 

it to them.”

”Vår vision är att göra ljudet hörbart för 
hörselnedsatta och njutbart för normal hörande 
oavsett vilken ljud miljö användaren befinner sig i”.



ÖVERLÄGSEN LJUDKVALITET

• Audiobandbredd 50 Hz - 16 KHz. 
• 16 kanal WDRC plus andra AGC-algoritmer
• En av de mest avancerade brusreduktionsalgoritmerna
• Impulsrekution
• Återkopplingsreduktion
• Adaptiv mikrofondiektionalitet
• Ljudmiljöavkänningsalgoritmer 

Detta är några av de mest innovativa algoritmerna som bidrar 
till den överlägsna ljudkvalitén hos våra produkter.

AUDIOGRAM & ANPASSNING VIA MOBIL APP

• Att genomföra hörseltest & apparatanpassning  
på egen hand på några minuter.

• Att slippa återbesök för efterjusteringar av apparaten 

Alla dessa arbetsmoment sköts av den inbyggda intelligensen i 
apparaten och av den medföljande mobila appen.

Fördelar med 
våra produkter

vårT AI-Styrda signalbehandling

Bullerljud undertrycks 
och önskat tal framhävs

Önskat tal blandat med 
buller av olika karaktär

• Önskat Tal

• Fläktbuller
• Bakgrundstal
• Porslinskrammel
• Annat buller

ODMs AI

23 Audiologiska 
algoritmer

AI-optimerad 
signalbehandling

DEN SMARTA HÖRSELFÖRSTÄRKAREN
OnDeMoves hörselförstärkare är den första i sitt slag att använda 
smarta AI algoritmer. Det gör att den anpassar sig och att man 
hör bra i olika miljöer exempelvis hemma, i bilen, på kontoret, i 
en föreläsningssal eller på en utomhusarbetsplats. Algoritmerna 
möjliggör dessutom effektiv energianvändning så batteriet varar 
betydligt längre och det är dessutom uppladdningsbart. En laddning 
räcker 70 timmar effektiv användningstid. 

Hörselförstärkaren är större än hörapparater men betydligt mindre, 
och bättre, än andra produkter med liknande funktioner som ofta är 
framtagna för exempelvis konferensmiljöer. Dessa bär man inte på 
sig på samma sätt. Storleken gör att det får plats fler mikrofoner 

Den inbyggda artificiella intelligensen optimerar våra algoritmer såsom: adaptiv bullerreduktion, flermikrofonteknologin, impulsljudsunder
tryckning m.m., för att användaren inte ska behöva byta program beroende på ljudmiljö. Algoritmerna optimerar också produktens 
strömförbrukning för den lägsta möjliga strömförbrukning med bibehållen ljudkvalitet.

och teknik som resulterar i en bättre ljudupplevelse än exempelvis 
hörapparater. Användarna uppskattar den goda ljudkvalitén och 
komforten. Anledningen till att man använder ett hörhjälpmedel är 
att man vill interagera med andra, och man vill egentligen inte ha 
en produkt i kroppen hela tiden, det blir irriterande efter ett tag. 
OnDeMoves produkter är bekväma och lätta att ta av och på. Knappar 
och reglage är också lättare att använda på en större produkt. 

OnDeMove utvecklar en app där användaren själv kan genomföra 
hörseltest och själv ställa in ljudet på egen hand. 



Inbjudan Till teckning av aktier

Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: Start vecka 26

Teckningskurs: 2,50 kr per aktie

Total emissionslikvid: 2 – 2,5 Mkr

Värdering (pre-money): 12,5 Mkr

INBJUDAN  
För att påskynda och ta tillvara på den positiva utvecklingen i bolaget 
bjuder nu OnDeMove in till att teckna aktier i företaget. Detta sker 
genom nyemission och pengarna ska användas till uppbyggnaden 
av leveranskapacitet och kundsupport. Nämnas kan att bolaget 
efter noggrann granskning redan tilldelats cirka en miljon i rena 
bidrag från Vinnova, Almi och EU stöd. 

Statusen i bolaget är att vår första produkt är utvecklad, CEmärkt, 
långtidstestad och klar med positiv respons från användarna och 
att kunder finns. 

NOTERING
Styrelsen planerar att ta upp bolagets aktie för handel på lämplig 
marknadsplats. Planerna att notera bolaget finns av flera skäl. Ett 
viktigt skäl är att nytillkomna aktieägare inte ska bli låsta i sitt ägande 
på obestämd tid. Ett ytterligare skäl ur bolagets perspektiv är att 
med en noterad aktie ges möjligheten till att knyta medarbetare till 
bolaget med aktierelaterade incitamentsprogram. När noteringen 
sker handlar mycket om timing. Vi har knutit personer till oss som 
har den kompetensen. Under tiden fokuserar vi på att bygga bolaget.

Senaste rönen 

Ny forskning ibland annat USA och Australien visar att audiogram som är framtagna av brukaren själv är lika tillförlitliga som 
audiogram framtagna på en hörselklinik. Vidare att med rätt förutsättningar användaren själv kan ställa in sitt hjälpmedel, ofta 
med bättre resultat än på kliniken. Många med hörapparater säger att de skulle ställt in ljudet bättre själva än vad audionomen 
på hörselkliniken gjorde. Med de nya forskningsrönen som grund har den amerikanska regulatoriska myndigheten FDA ändrat 
regelverket för medicintekniska hörselprodukter. Användarna kan nu själva ställa in sina hörhjälpmedel. Med det ändrade regelverket 
får de traditionella hörselklinikerna ny konkurrens. Detta öppnar upp för helt nya markandskanaler för OnDeMoves produkter. 

Det kan nämnas att börsvärdet gick ner kraftigt för de börsnoterade traditionella hörselföretagen dagen då beskedet om de nya FDA 
reglerna kom. Börskurser svänger ständigt men det var en reaktion utöver det vanliga som indikerar att marknaden bedömer att detta 
kommer att förändra branschen. 

Rätt i tiden 

OnDeMove:s produkter ligger helt rätt i tiden och är framtagna för att kunna säljas via de traditionella kanalerna men också för att 
kunna säljas via de nya säljkanaler som nu kommer inklusive ehandel.

Regelförändringarna gör att fler företag kommer att adressera marknaden och bygga upp nya sätt att tillhandahålla hörhjälpmedel. 
Branschen står inför förändring och detta kommer att gynna OnDeMove. 

Under utvecklingsarbetet har bolaget haft löpande kontakter med kunder som har stora distributionsnät. Prototyperna har testas av 
dem i Sverige, Danmark och Frankrike. Dessa kunder har visat tydliga köpsignaler. Priser och detaljfrågor har diskuterats ingående 
och underhandsbesked om volymorder har givits under förutsättning att OnDeMove kan utlova leveranskapacitet och kundsupport. 
Pengarna som OnDeMove tillförs i denna nyemission ska användas till att uppfylla de kraven genom uppbyggnad av varulager och 
att utöka personalen avseende kundsupport. För att komma i fråga som leverantör ställs krav på produkterna och bolaget ur ett 
hållbarhetsperspektiv. Hållbarhetsperspektivet är en grundpelare i hela OnDeMove AB:s företagskultur. 

FÖR ATT TECKNA AKTIER VÄNLIGEN KONTAKTA 
Mohsen Haj – Bolouri
VD OnDeMove AB

E-post: mohsen@ondemove.eu
Tel: 070440 36 65

Karl Hillgård 
Ekonomiansvarig 

E-post: karl@ondemove.eu
Tel: 070630 89 18


