
Pressmeddelande 28 september 2022 

PolarCool tecknar ytterligare avtal i HockeyEttan med Kalmar HC 
 

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

inom svensk hockey. Bolaget har tecknat ett treårigt kommersiellt avtal med ytterligare 

en klubb i HockeyEttan, Kalmar HC. 

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

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

handboll. 

 

Bolaget har byggt upp en stark position inom svensk hockey och har sedan 2019 ett ligaavtal 

med Svenska Hockey Ligan, SHL. PolarCool har också nyligen ingått i flera strategiska avtal 

med europeiska storklubbar. 

 

Samtidigt har PolarCool breddat sin närvaro i lägre divisioner på den svenska marknaden. 

Avtalet med Kalmar HC är ytterligare ett exempel på detta även om ordern i sig är begränsad 

i storlek. Bolaget har sedan tidigare flera avtal i HockeyEttan där sammanlagt 40 klubbar 

spelar uppdelat i 4 divisioner. Dialoger pågår just nu med ett antal klubbar för att fortsätta 

etableringen.  

 

Kalmar HC:s ordförande, Camilla Freedeke kommenterar; 

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

bästa möjliga förutsättning att lindra effekterna av hjärnskakningar och 

skydda spelare från långvariga sjukskrivningar. Det känns därför mycket 

bra att vi i Kalmar HC kommer att kunna tillhandahålla behandling med 

PolarCap® till samtliga våra elitlag; dam-, herr-, j20- och j18. Jag ser 

gärna ett bredare samarbete tillsammans med andra klubbar i HockeyEttan 

kring PolarCap®. 

 

PolarCool:s vd, Erik Andersson kommenterar;  

– Det gläder mig att Kalmar HC väljer att inkludera PolarCap® i sina rutiner 

för att behandla hjärnskakningar. Att erbjuda vår produkt och skydda 

spelare på alla nivåer inom idrotten är en del i PolarCools långsiktiga 

strategi. Vi ser nu fram emot att fortsätta etablera PolarCap® inom 

ishockey, både i Sverige och Europa. 
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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.  


