
Pressmeddelande 28 februari 2023 

Schweiziska hockeyklubben SC Bern tecknar ett 2-årigt avtal för 

PolarCap® 
 

Medicinteknikbolaget PolarCool AB (publ) fortsätter att etablera PolarCap® inom 

europeisk ishockey. Bolaget har tecknat ett tvåårigt avtal med den schweiziska 

klubbjätten SC Bern. 

 

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.  

 

Förutom ligaavtal med Svenska Hockey Ligan (SHL) har PolarCool avtal med professionella 

hockeyklubbar i Finland, Danmark, Norge, Tyskland och Schweiz. I den schweiziska högsta 

ligan, National League A, blir nu SC Bern det andra laget efter HC Davos att inkludera 

behandling med PolarCap System i sin hjärnskakningshantering.  

 

Avtalet är strategiskt viktigt för företagets fortsatta etablering i ligan även om den 

ekonomiska betydelsen av enskilda avtal är begränsad. SC Bern kommer att använda 

PolarCap System under resten av denna säsong i en inledande utvärderingsperiod, med 

möjlighet att fortsätta i ett tvåårigt kommersiellt avtal från och med nästa säsong. 

 

SC Bern General Manager Andrew Ebbett kommenterar; 

 

– Vi ser fram emot att inkludera PolarCap i våra rutiner kring hjärnskakning. 

De vetenskapliga bevisen är imponerande och det är glädjande att nu kunna ge 

förbättrade behandlingsmöjligheter till våra spelare. 

 

PolarCools vd Erik Andersson kommenterar; 

 

– Det är glädjande att SC Bern väljer att framgent inkludera behandling med 

PolarCap i sin hantering av hjärnskakning. I vårt mål att etablera PolarCap 

inom schweizisk ishockey är det mycket positivt att en inflytelserik klubb som SC 

Bern börjar tillhandahålla PolarCap. Vår förhoppning är att detta ska bidra till 

ökat intresse bland andra klubbar. 

 

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.  


