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PolarCool tar hem ytterligare rugbyavtal med fransk Top 14-gigant 
 

Medicinteknikföretaget PolarCool AB (publ) fortsätter att etablera PolarCap® System 

inom professionell fransk rugby. Bolaget har tecknat ett tvåårigt kommersiellt avtal 

med Top 14-laget Lyon Olympique Universitaire (LOU). 

 

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 LOU är av 

stort strategiskt värde för Bolagets fortsatta etablering inom fransk topprugby, även om den 

ekonomiska betydelsen av enskilda avtal är begränsad. 

 

PolarCool har på senare tid tecknat strategiska avtal med ett antal professionella rugbylubbar i 

både i Frankrike och Storbritannien. Sedan tidigare har Bolaget redan två franska rugbyavtal 

med Top 14-ligakollegorna Stade Français och Racing 92 för användning av PolarCap 

System. 

 

LOU anses vara ett av de främsta rugbylagen i den franska Topp 14-ligan som är den ledande 

och rikaste rugbyligan i världen. Avtalet med klubben är ett viktigt steg i PolarCools 

långsiktiga målsättning som är att erhålla ligalösningar, likt den som Bolaget har i SHL, den 

svenska hockeyligan, idag. 

 

PolarCools vd, Erik Andersson kommenterar; 

 

- Framgångarna på den franska rugbymarknaden är väldigt glädjande då vi 

ser stor potential för accelererande etablering på denna marknad. Inte bara 

i högstaligan Top 14 men också i den franska andraligan Pro D2. När fler 

klubbar aktivt väljer att implementera PolarCap som behandlingsmetod för 

hjärnskakningar rör vi oss steg för steg närmare vår långsiktiga 

målsättning, att erhålla ligalösningar på våra prioriterade marknader. 

 

PolarCool prioriterar expansion på den franska rugbymarknaden. Med 30 professionella lag i 

Top 14 och Pro D2, och över 1 800 lag på amatörnivåer inom fransk rugby så har marknaden 

stor potential. Bolaget ser goda förutsättningar för fortsatt etablering bland klubbar och för 

ligalösningar. 
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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.  


