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PolarCool AB (publ) påbörjar etablering i Storbritannien och Irland i samarbete med 

Nisus Medical 

 

PolarCool AB (publ) har inlett ett samarbete med Nisus Medical Ltd avseende 

marknadsetablering i Storbritannien och Irland, vilket blir PolarCools första satsning på en 

större marknad. Inträdet i Storbritannien inleds med fokus på rugby, avsikten är att i 

förlängningen bredda närvaron till övriga idrottsgrenar.  

 

Nisus Medical Ltd, verksam inom Storbritannien och Irland, specialiserar sig på att hjälpa 

internationella tillverkare introducera innovativa medicintekniska produkter i Storbritannien 

och Irland (via bland andra Medical NHS och Private Healthcare). Nisus Medical grundades 

2010 och ägarna har över 20 års erfarenhet av försäljning och marknadsföring inom hälso-och 

sjukvård ifrån företag som Johnson & Johnson, Baxter Healthcare och Pfizer.  

 

Hjärnskakningar inom rugbyn i Storbritannien är ett allvarligt problem och behovet är stort av 

innovativ utrustning för att mildra dess allvarliga konsekvenser. Därtill förväntas 

rugbyklubbarna kunna nyttja PolarCap® System i fall av repetitiva slag som tydligt visat sig 

ha sneurologiska konsekvenser. Rugbyn är tillsammans med fotboll de största idrottsgrenarna 

i Storbritanninen och Irland med cirka 2,3 miljoner utövare på junior och seniornivå.  

 

Enbart inom landslagen och de högsta tävlingsserierna i Storbrittanien och Irland omsätts 

cirka 1 miljard pund (GBP).  

 

Tillsammans kommer Nisus Medical och PolarCool arbeta dels gentemot de professionella 

lagen i Rugby League och Rugby Union, dels skolor och universitet vilka utgör en bred och 

omfattande marknad, och därtill flertalet andra rugbyorganisationer och klubbar runtom 

regionen.   

 

Nisus ser stor potential i PolarCap® System och understryker att de bedömer den potentiella 

lönsamheten vara mycket god. Genom inträdet i Storbritannien och Irland beräknar PolarCool  

avsevärt öka antalet installerade system och intäkter under perioden 2020-2021, då det finns 

fler än 80 lag enbart i den mest mogna kundkategorin- landslag och högsta tävlingsserier.     

 

Rugby i Storbritannien och Irland 

Antal registrerade seniorspelare i Storbritannien och Irland, enligt Nisus kartläggning, uppgår 

till cirka 700 000.  

I England uppgår antalet aktiva utövare, inklusive barn och ungdomar, till 2 miljoner varav en 

fjärdedel är damer/tjejer. Officiellt finns i England 1809 st rugbyklubbar, ej inräknat 

skolor/universitet.  

I skottland uppgår antalet aktiva spelare, inklusive barn och ungdomar, till 39 000. Antalet 

rugbyklubbar, ej inräknat skolor/universitet, uppgår till 251.  

I Wales finns cirka 50 000 registrerade spelare och officiellt 250 rugbyklubbar, ej inräknat 

skolor/universitet.  

I Irland finns 153 000 registrerade spelare och 221 rugbyklubbar, ej inräknat 

skolor/universitet.  
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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.  

 

Om Nisus                                                                                                                              

Nisus Medical Ltd. (Storbritannien och Irland) specialiserar sig på att hjälpa internationella 

tillverkare introducera innovativa medicintekniska produkter i Storbritannien och Irish 

Medical NHS och Private Healthcare. Våra kompetensområden är innovativa 

medicintekniska produkter inom onkologi, termoterapi och diagnostik. 

Nisus Medical grundades 2010 av regissörerna Scott McGovern & Benjamin Allen och vårt 

team har över 20 års erfarenhet av försäljning och marknadsföring inom hälso-och sjukvård, 

som tidigare arbetat i globala företag som Johnson & Johnson, Baxter Healthcare, Hospira, 

ICU Medical och Pfizer.  


