VD Erik Andersson har ordet
PolarCool går nu in i nästa fas med vår nyligen marknadsgodkända
produkt, PolarCap® System, CE märkt för både sjukvård och hem
sjukvård. Med klinisk evidens i ryggen med stark statistisk
signifikans, är vi nu redo för nästa fas som bland annat innebär en
bredare lansering av PolarCap® System inom idrottssegmentet inom
EU/ESS, med ishockey som en stark referens, samt implementering
av en ny stark affärsmodell, där vi avser att hyra ut produkten i
tvåårsperioder.

Vi är övertygande om att detta, tillsammans med nya kommande
kassaflödesprodukter, kommer att säkerställa en ökad intjäning
och lönsamhet när den installerade basen av produkten ökar.
Vi avser även att öka marknadspotentialen genom att etablera
produkten inom akutvård av trafikskadade som drabbats av
whiplash – en skada som har liknande symptombild som de
idrottsrelaterade skadorna vilket skapar synergier i produkt och
klinisk utveckling.
Idrottsrelaterade hjärnskador kan idag ses som ett av de
största hoten mot aktivt idrottande. Inom flertalet sporter är
detta redan välkänt, men insikten har nu även nått fotbollen.
Generellt visar statistik att traumatiska hjärnskador (THS) är den
ledande dödsorsaken bland unga vuxna i i-länder. Forskning
visar att dödligheten är cirka 3,5 gånger högre än för cancer
och hjärtkärlsjukdomar tillsammans för de som är under 35
år. Behovet av en bättre behandlingsmetod är stort och har på
senare tid fått ökad uppmärksamhet världen över.
Det skrivs mycket om framstående idrottare som lider av
långvariga biverkningar efter en eller flera hjärnskakningar. Med
skadan följer ofta stora ekonomiska bördor, eftersom långvarig
frånvaro inte enbart påverkar individen, utan även familjer,
institutioner och försäkringsbolag. Detta är något som jag själv
har erfarenheter av då jag under min 17 år långa professionella
hockeykarriär drabbats av flertalet hjärnskakningar. När jag
i slutet av 2017 under en match drabbades av ytterligare en
hjärnskakning skulle det senare visa sig att det skulle bli min
sista match i karriären. Efterföljande tid blev en svår prövning för
mig, mina nära och inte minst min fru Anna. Denna erfarenhet är
skälet till att jag valde att engagera mig i PolarCools utveckling.
Avsaknaden av en effektiv behandlingsmetod är det som driver
och fortsätter att driva PolarCool och utvecklingen av vårt
PolarCap® System och vi går nu äntligen in i en ny fas med en
marknadsgodkänd produkt, CE-märkt för både sjukvård och
hemsjukvård. Lösningen är en standardiserad behandlingsmetod,
avsedd att förhindra hjärnskador och neurodegenerativa
störningar, och därmed förkorta återhämtningstiden för individen.
Med riktigt robust klinisk evidens i ryggen där stark statistisk
signifikans kan konstateras, står vi nu redo för lansering av vår
produkt. Vi implementerar en stark affärsmodell, med uthyrning
av produkten i tvåårsperioder, vilket kombinerat med kommande

engångsprodukter kommer att säkerställa en ökad intjäning och
lönsamhet när en installerade bas av produkten ökar.
PolarCap® System har visat sig särskilt effektivt och väl lämpat
för hantering av sportrelaterade hjärnskakningar, vilket hittills
varit vårt huvudsakliga fokusområde. Förutom hjärnskakningar
ser vi även en stor potential för PolarCap® System att mildra
repetitiva smällar mot huvudet. Arbetet är redan igång med en
delvis EU-finansierad biomarkörsstudie inom boxning i nära
samarbete med Lunds universitet. Vi har även för avsikt att
utvärdera ett nytt potentiellt verksamhetsområde inom
akutvård av trafikskador, framförallt whiplash. Vidare ser vi
även utvecklingspotential inom rehabilitering. Visionen framåt är
att etablera PolarCap® System som
en
akut
standardbehandling för individer som drabbas av
hjärnskakningar eller upprepade huvudsmällar. Genom fortsatt
evidensbyggande är målet att förändra nuvarande praxis och att
det därmed ska, om möjligt, vara givet att kylbehandla. För att
uppnå våra expansiva mål behövs det väsentlig erfarenhet och
kompetens och därför har en ny styrelse och ledning tillsatts i
bolaget. I den nya styrelsen finns en sammanlagd bred och
mångårig erfarenhet som kommer att vara ovärderlig för bolaget
och möjliggöra en effektiv utveckling.
Som VD ser jag verkligen fram emot att driva PolarCool framåt
och jag vill passa på att tacka mina föregångare för deras arbete
med att ta bolaget till där det är idag. Tiden är nu inne för en ny
kliniskt utvärderad behandlingsmetod för hjärnskador att ta plats
och jag välkomnar er härmed att följa med på resan.
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