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POLARCOOL 

Ytterligare en fransk Topp14 rugbyklubb börjar använda PolarCap® 

System 
 

PolarCool AB (publ) fortsätter etableringen på den franska marknaden inom rugby. Detta 

efter att den franska professionella rugbyklubben Biarritz Olympique Pays Basque har tecknat 

ett utvärderingsavtal med PolarCool AB (publ). Avtalet innebär att Pays Basques-klubben 

kommer att använda PolarCap®-systemet under en inledande sexveckorsperiod och avsikten 

är därefter att teckna ett kommersiellt avtal. 

 

PolarCool har etablerat en kontakt med Matthew Clarkin, Biarritz Olympique Pays Basques 

sportchef. Han har utvärderat den vetenskapliga bakgrunden och den kliniska evidensen för 

PolarCap® System. 

 

Biarritz Olympique sportchef Matthew Clarkin kommenterar: 

 

- Spelarnas säkerhet är viktig för oss på Biarritz Olympique Pays Basque. Det 

faktum att det nu också finns stark vetenskaplig evidens för PolarCap® System 

gör oss säkra på att vi nu kan erbjuda förbättrad medicinsk behandling för våra 

spelare som drabbas av hjärnskakningar. 

 

Den 28 september meddelade PolarCool AB om ett genombrott på den franska 

rugbymarknaden, när bolaget tecknade ett utvärderingsavtal med den franska 

huvudstadsklubben Stade Français. Avtalet ingicks också med överenskommelsen att Stade 

Français ska introducera PolarCap® System för andra klubbar i den franska högsta ligan. Som 

ett resultat kommer Biarritz Olympique Pays Basque bli den andra Topp14 klubben att börja 

använda PolarCap® System. 

 

PolarCools VD Erik Andersson kommenterar: 

 

- Det är uppenbart att fransk rugby fått upp ögonen för PolarCap® System. Att 

nu ytterligare en Top14 klubb kommer att använda vårt system som behandling 

för hjärnskakningar är ett tydligt tecken. Marknadsutsikterna ser lovande ut i 

Frankrike, och vi är glada över att kunna fortsätta etablera PolarCap® som en 

behandling för rugbyspelare som drabbas av hjärnskakningar. Inte bara i 

Frankrike utan även i övriga rugbyvärlden. 
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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. 
 


