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PolarCool tar hem det första hockeyavtalet i Danmark 
 

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

inom toppishockeyn. Bolaget har tecknat ett tvåårigt avtal med danska toppklubben 

Sønderjyske som spelar i Danmarks högsta ligan – Metal Ligaen.  

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.  

 

Avtalet med Sønderjyske är bolagets första avtal inom dansk hockey. Därmed så har 

PolarCool avtal med klubbar i samtliga nordiska toppligor. Bolaget har ett starkt fäste på den 

svenska hemmamarknaden med bland annat ett ligaavtal med SHL. Under 2022/23 tecknade 

bolaget avtal i Norge och Finland.  

 

Sønderjyske Elitesports Vd Klaus B Rasmussen kommenterar; 

 

- Jag är glad att vi i Sønderjyske kommer att tillhandahålla PolarCap till våra spelare 

framöver. Som arbetsgivare inom hockeyn har vi ett stort ansvar att ge våra spelare 

bästa möjliga förutsättningar att lindra effekterna av hjärnskakningar och skydda 

spelare från långvarig frånvaro. Jag ser fram emot att mot utökat samarbete inom 

Sønderjyske men hoppas också på Metal Ligaen i framtiden. 

 

PolarCools vd Erik Andersson kommenterar; 

 

- Vår målsättning är att etablera en ligalösning för danska ligan. Det är mycket positivt 

att Sønderjyske som klubb vill gå händelserna i förväg och redan nu säkerställa 

behandling med PolarCap till sina spelare. 

 

Sønderjyske är en av toppklubbarna inom dansk hockey och spelare i den danska högstaligan, 

Metal Ligaen. Klubben deltog även i Champions Hockey League säsongen 2021/2022. 

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

danska hockeymarknaden, även om den ekonomiska betydelsen av enskilda avtal är 

begränsad 

 

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.  


