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PRESSEMEDDELELSE
DANSK PRODUCERET MEDICINSK CANNABIS ET SKRIDT LÆNGERE
Schroll Medical ApS modtager som en af de første producenter tilladelse til dyrkning og
forarbejdning af medicinsk cannabis

Schroll Medical ApS har som den anden virksomhed i Danmark netop modtaget tilladelse til dyrkning og
forarbejdning af medicinsk cannabis under forsøgsordningen. Det betyder, at danske patienter nu er et
skridt tættere på at kunne købe danske kvalitetsprodukter dyrket uden brug af pesticider indenfor
medicinsk cannabis.
Tilladelsen kræver en EU GMP-certificering, som udstedes af Lægemiddelstyrelsen. Kravene hertil defineres i
lægemiddelstandarder, hvilket sætter særdeles omfattende krav til såvel faciliteter, etablerede
kvalitetssystemer samt medarbejderstab. Det har været en særdeles udfordrende opgave at blive
certificeret.
”Det er derfor med stor tilfredshed, at vi har modtaget denne godkendelse, og vi ser frem til at kæmpe
videre med de næste udfordringer frem imod at få første produkt godkendt til patienterne” udtaler
administrerende direktør Carsten Garbo Schroll.
Vejen frem til at de første produkter kan sælges til de danske patienter er dog fortsat minimum 4 måneder,
da der både er produktionstid samt procestid til produktgodkendelse hos Lægemiddelstyrelsen.
Forventningerne hos Schroll Medical ApS er store. Kundeinteressen inden første salg er stor, og på de
markeder, hvor medicinsk cannabis er introduceret, herunder Canada, USA og Israel, har resultaterne fra
mange patientgrupper været utrolig positive. I tilknytning hertil bemærker Carsten Garbo Schroll: ”Vi har i
Danmark været begunstiget af fremadsynede politikere, der har åbnet op for forsøgsordningen, som en af
de første lande i EU. Vi er forrest på bølgen, men mange lande er lige i hælene på os, så en succes
afhænger af vedholdenhed fra både politikere og producenter”.
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Schroll Medical ApS er pt. eneste producent af medicinsk cannabis, der både er dansk ledet og dansk
ejet, og som har godkendelse til dyrkning og salg af medicinsk cannabis.
Schroll Medical ApS har via sit moderselskab Schroll Management ApS adgang til stor erfaring med
planteforædling samt etablering af effektiv planteproduktion. Målet er at medicinalproduktionen kan
drage nytte af denne viden til at udvikle de mest effektfulde sorter og produkter i samarbejde med bl.a.
læger og universiteter i Danmark og EU.

