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Nytt strategiskt genombrott för PolarCool i Frankrike - första 

handbollsklubben Cavigal Nice på kundlistan  

Handbollsklubben Cavigal Nice har tecknat ett utvärderingsavtal om användning av 

medicinteknikbolaget PolarCools produkt PolarCap® System. Avtalet innebär att 

Cavigal Nice kommer att använda produkten under resten av Pro Ligue-säsongen. 

PolarCool AB utvecklar och marknadsför produkten PolarCap® System som är en akut 

behandlingsmetod för hjärnskakning. De primära kunderna är idrottsklubbar och anläggningar 

inom ishockey, rugby och handboll, och andra sporter med förhöjd risk för hjärnskakning. 

Ordern med Cavigal Nice, en handbollsklubb i den franska toppligan ProLigue, är den tredje 

viktiga ordern i Frankrike under 2022. 

Dr Adnaud Clave, Chief Medical Officer på Cavigal Nice Handball, som har utvärderat den 

vetenskapliga bakgrunden och de kliniska bevisen kring PolarCap®-systemet och dess 

fördelar vid behandling av spelare med hjärnskakning i den akuta fasen av skadan 

kommenterar: 

–  Jag är glad över att Cavigal Nice Handboll som organisation blir det första 

handbollslaget i Frankrike som gör PolarCap®-systemet tillgängligt för våra spelare.  

 

Bolaget har inlett en internationell expansion där Frankrike och Storbritannien är prioriterade 

marknader fram för allt inom fotboll, rugby och handboll. Avtalet med Cavigal Nice har en 

begränsad storlek finansiellt, men är en ytterligare framgång för PolarCool på den franska 

marknaden där det markerar ett genombrott inom handbollen.   

PolarCools VD Erik Andersson kommenterar: 

– Våra framgångar i Frankrike fortsätter. Förutom rugby och fotboll har vi nu fått 

ett första användande lag inom handboll. Dessa stora sporter kommer att vara 

prioriterade för bolaget, både i Frankrike och i övriga Europa. Jag noterar också 

medicinska beslutsfattare blivit än mer positiva i och med den stärka kliniska 

evidensen vi kunnat visa under hösten.   

Parterna har tecknat ett två-årigt kommersiellt avtal. Avtalet innefattar en inledande betald 

provperiod (2 månader) efter vilken kunden har möjlighet att avbryta avtalet.   
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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. 
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