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SIMRIS ALG LANSERAR I  USA – BUTIKSKEDJAN 
ANTHROPOLOGIE BL IR FÖRSTA ÅTERFÖRSÄLJARE 
Simris Algs exklusiva omega-3-tillskott från odlade alger lanseras nu i USA. Första återförsäljare är 
lifestylekedjan Anthropologie, som från denna vecka börjar sälja produkterna online. Lansering i butik 
planeras i januari 2018.  

I avvaktan på EU-godkännande har Simris Alg under hösten satsat förstärkt på marknader utanför Europa. Nu 
står det klart att USA är först ut för lansering, där man från och med nu alltså kan köpa Simris Algs 
prisbelönade omega-3-tillskott från odlade alger.  

– Vi är otroligt glada över att äntligen kunna lansera vår omega-3, och dessutom på en så stor och viktig 
marknad som USA. Anthropologie är spot-on som första återförsäljare för våra produkter, och det samarbetet är 
förstås extra roligt som startskott, säger Fredrika Gullfot, Simris Algs VD och grundare.   

Globalt är USA den största marknaden för omega-3-tillskott, före Asien och Europa. Enligt National Institutes of 
Health (NIH) använder cirka 8 procent av USA:s befolkning omega-3-tillskott.  

– Vi ser en tydlig match mellan konsumenttrenderna här och våra produkter. Vi kommer därför fokusera extra 
mycket på just USA under 2018, säger Fredrika Gullfot.  

USA blir alltså den första marknaden där Simris Alg kommer sälja samtliga produkter i serien Simris® Algae 
Omega-3. Sedan tidigare står det klart att Apoteket blir första officiella återförsäljare i Sverige, så fort 
produkterna blir godkända för försäljning inom EU. Produktvarianten Simris® Algae Omega-3 for Mothers har 
redan börjat säljas online och i ett urval apoteksbutiker. Under hösten inleddes även ett formellt samarbete i 
Sydkorea med distributören Infobell.  

Fakta om Anthropologie: 

Anthropologie grundades 1992 och har idag drygt 220 butiker i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike och 
Tyskland. I kedjans trendsättande butiker och online-portal finns noga utvalda varumärken inom mode och 
accessoarer, skönhet och heminredning. Anthropologie ingår i Nasdaq-noterade koncernen Urban Outfitters, Inc. 
(NASDAQ: URBN), och hade en omsättning på 1,5 miljarder USD under 2016.  

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA: 
Fredrika Gullfot, VD Simris Alg AB  
Tel: +46 761 345 474, 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 22 december 2017 kl. 08:00 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.  


