
Cryos International – Denmark ApS 
Vesterbro Torv 3, 5. | 8000 Aarhus C | Denmark | Website: dk.cryosinternational.com 
E-mail: dk@cryosinternational.com | Tel.: +45 8676 0699 | Fax: +45 8676 0685 
 
 
Pressemeddelelse udsendt d. 12. juni 2018 

 
Ole Sohn i ny post: Flere barnløse skal hjælpes 
 
Med etableringen af en ny bestyrelse for Cryos International indtræder blandt andet 
den forhenværende minister Ole Sohn, der vil kæmpe for barnløses rettigheder. 
 
Tidligere Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn er netop indtrådt som en af de 
fem medlemmer, der udgør den spritnye bestyrelse i Cryos International. Og det tidligere 
Folketingsmedlem agter at håndtere den post med både hjerne og hjerte.  
  
- 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. 
  
Flere barnløse skal hjælpes  
Gennem 17 år har den erfarne politiker arbejdet med finans- og erhvervspolitik. Nu rådgiver 
han organisationer og virksomheder, og vil kæmpe for bedre rettigheder for barnløse i sit 
nye virke i sædbanken.  
  
- 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. 
 
Forretningsudvikling i balance  
Fra december sidste år er det tidligere vicedirektør Peter Reeslev, der har siddet i 
direktørstolen i sædbanken. Han har en nyetableret, professionel bestyrelse bag sig, og 
glæder sig over at have så stærke kræfter som Ole Sohn til at kæmpe for de barnløses 
rettigheder og internationale muligheder. Den stærke bestyrelse gearer Cryos International 
til de høje ambitioner for virksomheden.  
  
- 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, der ser frem til samarbejdet med Ole Sohn samt resten af bestyrelsen.  
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