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Mats Pernhem, klubbdirektör i Södertälje SK, föreslås som ny 

styrelseledamot i PolarCool AB (publ) 

 

Aktieägare representerande cirka 7 procent av aktierna och rösterna i bolaget har föreslagit att 

Mats Pernhem, Södertälje Sportklubbs klubbdirektör, väljs in som ny styrelseledamot i 

PolarCool vid årsstämman 19 mars 2019. Om förslaget godkänns kommer styrelsen att utökas 

och förstärkas med såväl kommersiell kompetens och erfarenhet som ett stort engagemang för 

idrott och ishockey. 

 

Mats Pernhem, 60 år, har en omfattande meritlista och erfarenhet från affärslivet. Mats har 

varit affärsområdeschef för Personlig Assistans inom Frösunda Omsorg AB. Hans ansvar 

omfattade verksamheter som omsatte cirka två miljarder kr med cirka 6 000 medarbetare. 

Mats har tidigare bland annat även varit VD på Rehab Station AB (medicinsk rehabilitering), 

VD på HKC Hotels (hotellkedja) och Restaurangchef på Idre Fjäll. Hans engagemang inom 

idrott och ishockey började i IF Troja-Ljungby och han har genom åren varit knuten som 

tränare, lagledare och styrelseledamot i flera hockeyföreningar. 

 

Mats Pernhem avser även att investera och bli aktieägare i PolarCool genom att förvärva 

aktier över marknaden. 

 

PolarCools styrelseordförande Mats Forsman kommenterar: 

 

- Det är väldigt glädjande att vi kan engagera Mats Pernhem i PolarCools verksamhet.  

Bolaget tillförs omedelbar kompetens inom affärsutveckling och kunskap om 

villkoren inom idrottsvärlden liksom ett brett nätverk. Vi är övertygade att Mats starka 

passion för hockey och ungdomar samt hans entreprenörsanda blir en stor tillgång för 

bolaget. Att Mats dessutom har för avsikt investera och bli aktieägare i bolaget vittnar 

om hans tro på PolarCools potential. 

 

 

 

För mer information  
Iman Ziai – VD   

+46 - 733 -99 23 17     

E-post: iman.ziai@polarcool.se 

 

 
Om PolarCool AB (publ) 

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter 

inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade 

huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock 

Market.  


