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Stade Français första professionella rugbyklubben att teckna ett 

kommersiellt avtal för PolarCap® System 

Stade Français blev det första franska Rugby Top14 klubben att teckna ett kommersiellt avtal 

med PolarCool AB (publ) för användning av PolarCap®-system. Avtalet innebär ett viktigt 

genombrott för PolarCool på den franska marknaden och sporten rugby och bolaget ser detta 

som ett stort signalvärde för produkten.  

Avtalet kommer som ett positivt svar på den 6-veckors utvärderingsperiod som nu övergått i 

ett kommersiellt avtal. Stade Français medicinska chef, Dr Elliot Rubio har imponerats av de 

positiva effekterna av systemet vid behandling något som också visat sig i spelarnas positiva 

respons vid och efter användning. Dr Elliot Rubio har också introducerat PolarCap® för andra 

franska topp 14-lag som resulterat i ett betydande intresse för produkten. 

Dr Elliot Rubios kommenterar: 

- Efter att ha använt PolarCap® System har jag kunnat konstatera systemets 

fördelar och effekter på spelare som drabbats av hjärnskakning. Jag är tacksam 

över att Stade Français Paris ges möjligheten att använda produkten framöver 

och stolt över att vara den första rugbyorganisationen i Frankrike som 

tillhandahåller PolarCap® Systemet till sina spelare. 

PolarCools vd Erik Andersson kommenterar: 

- Det är glädjande att PolarCool nu har ingått sitt första kommersiella avtal 

inom professionell rugby. De positiva effekterna av PolarCap® har bekräftats 

för Stade Français medicinska team, vilket naturligtvis är positivt för vår 

verksamhet som bygger på vår starka kliniska evidens. Vi ser nu fram emot att 

exploatera den nya möjlighet som har öppnat sig på den franska marknaden. 

PolarCool AB (publ) har även tecknat utvärderingsavtal med topp 14-klubbarna Biarritz 

Olympique Pays Basque och ASM Clermont Auvergne. Vi noterar också att avtalen har 

skapat ett ökat intresse inom fransk rugby där fler klubbar från Top14- och ProD2 visat 

intresse för PolarCap®. 

 

Denna information är sådan information som PolarCool AB (publ) är skyldigt att 

offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom 

ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 december 2021. 

 

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.  


