
Pressmeddelande 24 oktober 2022 

PolarCap System följer med Wales herrlandslag till fotbolls-VM i Qatar 
 

PolarCool har ingått ett avtal med Football Association of Wales (FAW) för användning 

av PolarCap System. Avtalet är ett viktigt genombrott för bolaget inom internationell 

fotboll, och innebär bland annat att walesiska herrlandslaget kommer att ha tillgång till 

ett PolarCap System under VM i Qatar. 

 

PolarCool AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar produkten PolarCap System 

som lindrar effekterna av hjärnskakning. De primära kunderna är idrottsklubbar och 

organisationer inom ishockey, rugby, fotboll och handboll. 

 

FIFA World Cup i Qatar förväntas bli ett av de mest sedda sportevenemangen i världen 

någonsin, varför avtalet innebär stora möjligheter för PolarCap att erhålla publicitet under 

mästerskapet. Både inom den medicinska professionen samt allmänheten. 

 

PolarCools vd, Erik Andersson kommenterar:  

– Det walesiska fotbollsförbundets medicinska avdelning ser fördelarna med 

att tillhandahålla produkten till sitt herrlag under fotbolls-VM. Det är ett 

stort erkännande för oss och visar på betydelsen och vikten av att ha 

PolarCap System på plats för att lindra effekten av hjärnskakningar inom 

fotbollen. 

 

PolarCap System kommer att finnas tillgängligt för Wales herrlag redan under 

förberedelserna till världscupen. Därutöver kommer damlandslaget samt juniorlagen att ha 

tillgång till PolarCap System under hela det ettåriga avtalet. Den ekonomiska betydelsen av 

avtalet är begränsad men avtalet är ett viktigt strategiskt genombrott på den internationella 

fotbollsmarknaden. 

 

Medan den genomsnittliga hjärnskakningsfrekvensen är lägre i fotboll jämfört med sporter 

som rugby eller ishockey, är fotboll fortfarande en prioriterad marknad för PolarCool på 

grund av sportens ökande oro kring skadan. Fotbollens största organ FIFA har under de 

senaste åren uppmärksammat problemet, och har ett stort fokus på att öka medvetenheten 

kring problemet och förbättra den direkta hanteringen av hjärnskakningar. FIFA kommer 

också vara representerade på den kommande 6:e internationella konsensuskonferensen om 

hjärnskakning inom idrott, som äger rum i Amsterdam den 27–28 oktober. 

 

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.  
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