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PolarCool gör en inbrytning med PolarCap® på den franska 

rugbymarknaden 

 

PolarCool AB (publ) gör en inbrytning med PolarCap® System på den franska marknaden 

inom rugby. Det sker genom att PolarCool tecknat ett utvärderingsavtal med den franska 

professionella rugbyklubben Stade Français. Avtalet innebär att den franska 

huvudstadsklubben kommer att använda PolarCap® System under en inledande 

sexveckorsperiod. Under perioden tillhandahåller bolaget PolarCap® System och avsikten är 

därefter att teckna ett kommersiellt avtal. 

 

Avtalet innebär även att Stade Français kommer att introducera PolarCap® Systemet till 

andra klubbar i den högsta ligan i Frankrike. PolarCool bedömer därmed att det finns goda 

möjligheter till en bredare etablering i landet. 

 

PolarCool har etablerat en nära kontakt med Stade Français´ medicinska chef, Dr Elliot 

Rubio. Han har tagit del av och utvärderat den vetenskapliga bakgrunden och den kliniska 

evidensen gällande PolarCap® System. 

 

Avtalet är ett resultat av PolarCools marknadsföringsstrategi med agenter på olika marknader. 

Det franska avtalet har tecknats genom agenten Jamie Bache, tidigare elitrugbyspelare från 

Storbritannien. Han har ett brett kontaktnät inom europeisk rugby. Jamie är också företagets 

representant för rugby i Storbritannien där diskussioner pågår om hur PolarCap® System bäst 

kan introduceras i landet. Han har också arbetat som Sport Marketing Account Manager för 

Umbro varför hans kontaktnät är stort även inom brittisk fotboll. 

 

PolarCools VD Erik Andersson kommenterar: 

 

- Att vi ni fått en konkret förfrågan från ett franskt rugbylag att börja använda 

PolarCap® -systemet innebär att vi har tagit ett viktigt steg mot att etablera 

oss på en ny marknad. Vår erfarenhet är att de som redan har börjat 

använda PolarCap® System ser en klar nytta och vill fortsätta med 

behandlingen. Att Stade Français och deras läkare, Dr Elliot Rubio, också 

kommer att presentera behandlingen för andra klubbar är också en viktig 

del av avtalet, vilket är av stort värde för företaget. 

 

Stade Français läkare, Dr Elliot Rubio kommenterar: 

 

- Jag är tacksam över att Stade Français, som den första rugbyorganisationen 

i Frankrike, kan börja tillhandahålla PolarCap® System till våra spelare. Vi 

välkomnar PolarCap® System som ett nytt verktyg för akut behandling av 

hjärnskakningar och är övertygade om att vi därmed kan erbjuda förbättrad 

medicinsk vård för våra spelare.  

 

För mer information  

Erik Andersson –  VD PolarCool AB (publ)   

+46 - 738 60 57 00      

E-mail: erik.andersson@polarcool.se 
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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. 


