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Genombrott for PolarCool AB inom fransk fotboll - AS Monaco börjar använda 

PolarCap® System 

 
PolarCool AB (publ) har ingått ett utvärderingsavtal med den europeiska fotbollsjätten, franska 

Ligue 1-klubben AS Monaco om användning av PolarCap® System. AS Monaco kommer att 

använda PolarCap®-systemet under resten av Ligue 1-säsongen i en inledande testperiod. Målet är 

att därefter teckna ett kommersiellt avtal. Avtalet innebär fortsatta framgångar för PolarCool på den 

franska marknaden där avtalet markerar ett genombrott inom fransk fotboll. 

 

PolarCool har etablerat kontakt med Sylvain Blanchard, Chief Medical Officer på AS Monaco som 

utvärderade den vetenskapliga bakgrunden och den kliniska evidensen gällande PolarCap® System. 

 

AS Monaco är utan tvekan ett av de mest erkända lagen i fransk och europeisk fotboll, med en lång 

historia av framgångar och för att producera några av de bästa fotbollsspelarna i världen. 

 

PolarCools VD Erik Andersson kommenterar: 

 

– Det är mycket spännande att fortsätta etableringen av PolarCap® inom fotboll där 

bolagets första avtal i Ligue 1 är ytterligare ett viktigt steg. Att AS Monaco nu kommer 

att börja inkludera PolarCap® i sina rutiner kring hjärnskakning visar bredden på 

marknaden för PolarCap®. Vi hoppas att detta ska leda till fortsatt uppmärksamhet 

och åtföljas av fler avtal på den franska fotbollsmarknaden. 

 

Avtalet är ett resultat av PolarCools bredare marknadsföringsstrategi och fokus på stora ligor och lag 

som verkar på de tongivande marknaderna. Ordern är begränsad i storlek, men avtalet är en bra 

möjlighet för PolarCap System® att utvärderas av en organisation i världsklass på en ny marknad. 
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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. 
 


