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Pressemeddelelse udsendt d. 18. april 2018 

 
Ny bestyrelse: Stærke kræfter skal understøtte 
sædbanks udvidelse og internationalisering 
 
Med en ny professionel bestyrelse ruster sædbanken Cryos International sig til 
virksomhedens vækstplaner om en fortsat udvidelse og øget internationalisering. 
Donorsæd og -æg er eftertragtet, fordi flere får hjælp til at stifte familie.  
 
Cryos International har 30 års erfaring i at håndtere og distribuere en af grundstenene i at 
skabe børn - donorsæd. Virksomheden, der i mange år har kunnet kalde sig verdens største 
sædbank, er klar til fortsat ekspansion internationalt. Med en ny direktør i spidsen og en 
nyetableret, professionel bestyrelse lige bag, star sædbanken endnu stærkere i udviklingen 
af virksomheden. 
 
Forretningsudvikling i balance 
Fra december sidste år er det tidligere vicedirektør Peter Reeslev, der har sat sig i 
direktørstolen I sædbanken og bag sig har Cryos etableret en ny professionel bestyrelse. 
 
- Vi skal fortsætte en sund forretningsudvikling, der tilgodeser de mange elementer indenfor 
vores område. Udvidelsen af Cryos International skal ske i balance med lovgivning og 
juridiske krav, etik, genetik og biologi samt selvfølgelig de mere almindelige 
forretningsdiscipliner som HR, kundeservice, laboratoriedrift og finans. Derfor har vi 
indhentet stærke kræfter fra både den politiske, lægelige og farmaceutiske verden til at bistå 
os i fremtiden og udarbejdelse af de retningslinjer, der bedst understøtter vores 
forretningsudvikling. Cryos International er således godt rustet til at kunne navigere i det 
farvand af etik, reguleringer og også følelser, som præger fremtidens fertilitetsbranche, 
fortæller administrerende direktør Peter Reeslev. 
 
På vej med verdens førende ægbank 
Den nyetablerede professionelle bestyrelse gearer Cryos International til de høje ambitioner 
for virksomheden. En af dem er også at være verdens førende donor-ægbank. Cryos 
etablerede sin første ægbank i USA for to år siden og ønsker at starte endnu en ægbank i 
Europa snarest muligt. 
 
- Vi har den fornødne teknologi og know-how i organisationen, så resten er op til vores evne 
til at føre planerne ud i livet. Det skal den nye bestyrelse være med til at geare os til, fortæller 
Peter Reeslev. 
 
Forhenværende minister i bestyrelsen 
Et af medlemmerne i den nye bestyrelse er forhenværende erhvervs- og vækstminister Ole 
Sohn. 
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- Visionen om at kunne hjælpe barnløse med at få indfriet deres drøm kombineret med høje 
standarder og en international strategi gør Cryos International til en spændende virksomhed 
at arbejde for, fortæller Ole Sohn. 
 
Ole Sohn er tidligere medlem af Folketinget, hvor han har arbejdet med finans- og 
erhvervspolitik gennem 17 år og rådgiver nu organisationer og virksomheder. 
 
- Der er en række danske love og EU-forordninger der bør justeres, så flere barnløse kvinder 
og par kan hjælpes. Det er en af de opgaver, som den nye bestyrelse ønsker at arbejde 
med, siger Ole Sohn.  
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