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PolarCool växer vidare i HockeyEttan – Nyköpings SK tecknar avtal  
 

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

inom svensk hockey. Nyköpings SK som spelar i HockeyEttan har tecknat ett nytt 

treårigt kommersiellt avtal för att använda PolarCap® System. 

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

primära kunderna är idrottsklubbar och anläggningar inom ishockey, rugby och handboll. 

Med start i SHL har bolaget under senare tid förstärkt sin närvaro bland klubbar på flera 

nivåer inom svensk hockey såväl i HockeyAllsvenskan som HockeyEttan.  

 

HockeyEttan motsvarar den tredje divisionen inom svensk hockey och innehåller sammanlagt 

40 klubbar i fyra olika regioner. Nyköping är den fjärde klubben i ligan som tecknat avtal i år. 

PolarCools målsättning är att stärka sin närvaro i HockeyEttan och ordern har därför 

strategiskt värde, även om den ekonomiska betydelsen av enskilda avtal är begränsad. 

 

Nyköpings SK:s ordförande Magnus Idebro kommenterar. 

-Jag är glad och stolt att vi i Nyköpings SK som klubb väljer att prioritera våra 

spelares säkerhet genom att börja att tillhandahålla PolarCap System. Vi ser 

frågan om våra spelares hälsa och välmående som mycket viktig och vi hoppas 

nu på ett utvidgat samarbete inom HockeyEttan och att fler klubbar tar rygg på 

oss. 

 

PolarCool:s VD Erik Andersson kommenterar.  

-Att erbjuda PolarCap System på alla nivåer inom idrotten är en del i 

PolarCools långsiktiga strategi. Jag gläder mig åt att alltfler klubbar i 

HockeyEttan nu tänker på sina spelares hälsa och trygghet och väljer att 

tillhandahålla PolarCap System. Det visar också på bredden och potentialen i 

vår marknad. 

 

För mer information  

Erik Andersson –  VD PolarCool AB (publ)   
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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.  


