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PolarCool tecknar ytterligare brittiskt rugbyavtal med London Irish  

 
Medicinteknikbolaget PolarCool AB (publ) fortsätter etableringen inom professionell 

rugby genom ett 2-årigt avtal med det brittiska rugbylaget London Irish, ett topplag i 

den engelska rugbyligan, för användning av PolarCap System.  

 

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

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

handboll. Avtalet med London Irish har begränsad ekonomisk betydelse men är ett väsentligt 

steg i bolagets etablering på rugbymarknaden. Bolaget har nyligen ingått i flera viktiga avtal 

med professionella rugbyklubbar i både Frankrike och Storbritannien. 

 

London Irish är ett professionellt Rugby Union-lag i Gallagher Premiership, den högsta 

divisionen i English Rugby Union. Klubben har en rik historia och grundades 1898 efter 

skapandet av London Scottish och London Welsh, historiskt för att ge irländare chansen att 

spela rugby med landsmän i den engelska huvudstaden. 

 

London Irish Head of Performance, Brian O'Leary, kommenterar: 

- Behandling och hantering av hjärnskakning är viktig för oss på London Irish. 

Vi har granskat den vetenskapliga evidensen för PolarCap System och vi 

exalterade att kunna använda och utvärdera förbättrad medicinsk behandling 

för våra spelare som kan drabbas av hjärnskakning. 

 

PolarCools vd, Erik Andersson, kommenterar: 

– Rugbymarknaden är väldigt intressant för PolarCool.  I vår pågående 

etablering på den brittiska marknaden är det nu glädjande att vi har fått vårt 

första avtal inom Premiership Rugby. Vi märker att efterfrågan på lösningar till 

problemen med huvudskador i rugbyvärlden är stort. När fler klubbar 

tillhandahåller PolarCap till sina spelare, ser vi framför oss en accelererande 

etablering i detta marknadssegment. 

 

Rugby har mer än 180 000 klubbar och 6,6 miljoner spelare globalt. 

Hjärnskakningsfrekvensen inom sporten är hög, vilket gör att rugbyspelare löper större risk 

för skador jämfört med idrottare inom andra sporter.  
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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.  


