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PolarCool tar hem första avtalet  i Norge – Vålerenga Hockey  
 

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

inom toppishockeyn. Bolaget har tecknat ett tvåårigt avtal med norska storklubben 

Vålerenga Ishockey som spelar i Norges högsta liga.  

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 ett starkt fäste inom svensk ishockey med bland annat ett ligaavtal med SHL men 

har fortsatt etableringen ute i Europa. Bolaget har i och med avtalet med Vålerenga avtal med 

hockeyklubbar i fem länder:  Sverige, Finland och Norge samt Schweiz och Tyskland.  

 

Avtalet med Vålerenga har ett viktigt strategiskt värde då det är bolagets första avtal på den 

norska marknaden, även om den ekonomiska betydelsen av enskilda avtal är begränsad. 

Vålerenga Hockey 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. 

 

Vålerenga Hockeys Dr Anine Nordström kommenterar; 

 

- Jag är glad att vi i Vålerenga Hockey framöver kommer att kunna inkludera PolarCap 

System i våra rutiner kring hjärnskakningar och ser fram emot att erhålla first-hand 

erfarenheter.  
 

PolarCools vd Erik Andersson kommenterar; 

 

- Jag gläds åt att vi når framgångar på nya marknader. Vårt första avtal i Norge är 

mycket positivt och vi ser nu fram emot fortsatt etablering där. Vår ambition är att fler 

norska klubbar ska följa efter och vi kommer att inleda samtal på liganivå för att 

jobba för ett upplägg i den norska ligan till nästa säsong. 

 

Huvudstadsklubben Vålerenga Ishockey spelar in den norska högstaligan, Fjortkraft-ligan, 

och klubben är en av de mest framgångsrika inom norsk hockey med 30 ligatitlar och kända 

spelare som Espen ”Shampo” Knutsen. 

  

För mer information  

Erik Andersson –  VD PolarCool AB (publ)   

+46 - 738 60 57 00      

E-mail: erik.andersson@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.  


