
Ny tidsplan för Novel Foods-godkännande för Simris Algs omega-
3-produkter
EU-kommissionens Novel Foods-kommitté räknar med att behandla Simris Algs ansökan om Novel Foods-godkännande vid sitt
sammanträde i april. I avvaktan på försäljningsstart inom EU kommer Simris Alg fortsätta fokusera på internationella marknader
utanför EU.

I augusti lämnade Irlands livsmedelsmyndighet FSAI sitt utlåtande om att godkänna Simris Algs omega-3-produkter enligt EU-förordningen om
nya livsmedel till EU-kommissionen. I enlighet med proceduren har fyra medlemsländer lämnat synpunkter på ansökan, som först behöver
adresseras innan formellt godkännande kan ges för försäljning inom EU.  

Enligt den tidsplan som idag kommunicerats till bolaget kommer ärendet att tas upp för beslut i EU-kommissionens Novel Foods-kommitté den
17 april 2018. Försäljningsstart inom EU för Simris Algae Omega-3 och varianten Simris Algae Omega-3 for Athletes  planeras därför till andra
kvartalet 2018.

“Självklart är det jobbigt att det tar sådan tid,” kommenterar VD Fredrika Gullfot. “Samtidigt är det alltid skönt att få konkreta datum att förhålla
sig till. Nu kan vi anpassa oss efter läget, och lägga mer krut på våra internationella affärer. Det är ju inte så att vi saknar att göra - tvärtom
kan det vara bra med ett tydligare fokus under en period."

I avvaktan på godkännande inom EU kommer Simris Algs fokus förstärkt ligga på försäljning till marknader utanför EU. Sedan tidigare har
bolaget inlett samarbete med distributören Infobell i Sydkorea, dit produkterna för närvarande förbereds för export. Andra marknader som står
på tur är USA och Singapore.

För mer information, vänligen kontakta: 
Fredrika Gullfot, VD Simris Alg AB
Tel: +46 (0)761 345 474, email: gullfot@simrisalg.se

Denna information är sådan information som Simris Alg AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades av ovanstående kontaktperson för offentliggörande den 17 november 2017 kl. 09:32 CET.

Om Simris Alg AB (publ)
Simris Alg är ett flerfaldigt prisbelönat pionjärföretag som tillverkar omega-3-tillskott från odlade alger. Bolaget grundades 2011 av KTH-
forskaren Fredrika Gullfot, och driver en världsunik industriell algodling för omega-3-produktion i Hammenhög på Österlen. Produkterna säljs
under det egna varumärket Simris® Algae Omega-3, som växtbaserat premiumalternativ till fiskolja. I produktportföljen ingår även
hälsoprodukter och livsmedel från odlade alger i serien Simris® Select. Simris Algs aktie handlas på Nasdaq First North med kortnamn SIMRIS
och ISIN-kod SE0008091664. Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance.


