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PolarCool utökar sin närvaro i tysk hockey 

 

Medicinteknikbolaget Polar Cool AB (publ) fortsätter att etablera PolarCap® System 

inom tysk ishockey. Bolaget har tecknat ett tvåårigt avtal med ytterligare en 

professionell ishockeyklubb i Tyskland, Dresdner Eislöwen. 

 

PolarCool utvecklar produkten PolarCap® System som lindrar effekterna av hjärnskakning. 

De primära kunderna är idrottsklubbar och anläggningar inom ishockey, rugby, fotboll och 

handboll, men även andra sporter med förhöjd risk för hjärnskakning. Bolaget har under på 

senare tid landad flertalet strategiska avtal ute i Europa. Sedan tidigare har PolarCool avtal 

med tyska ishockeyklubben Adler Mannheim.  

 

Dresdner Eislöwen är en professionell hockeyklubb som spelar i den näst högsta ligan i 

Tyskland, DEL-2. Avtalet är ett första steg i en pågående process tillsammans med ligan, där 

den gemensamma ambitionen är att etablera en ligalösning likt den som finns i svenska SHL. 

Planen är att ett antal lag i ligan börjar tillhandahålla PolarCap System redan under denna 

säsong. Avtalet med Dresdner Eislöwen har ett viktigt strategiskt värde för bolagets etablering 

inom DEL-2, även om den ekonomiska betydelsen av enskilda avtal är begränsad. 

 

Avtalet med Dresdner Eislöwen innebär att klubben kommer att använda PolarCap System 

under resten av säsongen i en inledande utvärderingsperiod, med möjlighet att fortsätta i ett 

tvåårigt kommersiellt avtal från och med nästa säsong.  

 

Dresdner Eislöwen Team Manager Steven Rupprich kommenterar; 

 

– Den vetenskapliga evidensen angående behandlingseffekterna är imponerande. Jag är 

glad över att vi i Dresdner Eislöwen nu kommer att kunna ge förbättrad behandling 

till våra spelare om det inträffar hjärnskakningar.  

 

PolarCools Vd Erik Andersson kommenterar; 

 

– Vårt första avtal i DEL-2 är mycket glädjande och visar återigen bredden på 

marknaden för PolarCap. Att DEL-2 som liga ser positivt på PolarCap är tacksamt 

och vi ser fram emot att tillsammans med dem jobba för att etablera en ligalösning till 

nästa säsong. Avtalet med Dresdner är ett första steg i denna process där tanken är 

att fler klubbar till ska följa efter redan denna säsong. 
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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.  


