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Affärsmodell 
RLS Globals affärsmodell bygger på utveckling av egna patenterade produkter som produceras  
och säljs globalt genom distributörer. Forskning och utveckling inriktas på medicintekniska pro-
dukter. Bolaget verkar även för att hitta strategiska samarbeten för att i framtiden kunna driva 
gemensam utveckling. Det kan även bli aktuellt att sluta licensavtal. Sådana licensavtal innehåller 
normalt en licensavgift som betalas vid kontraktssignering, milstolpebetalningar samt royalty på 
framtida försäljning. Ju senare avtalen tecknas desto större värden omfattas, eftersom risken för 
licenstagaren är mindre.

RLS Global hjälper 
människor till en  

förbättrad hälsa och  
livssituation.

VISION

Baserat på vår unika hypoklorit-
plattform, utvecklar och säljer vi 
vävnadsbevarande produkter för 

några av våra vanligaste sjukdomar 
inom sår- och dentalvård.

AFFÄRSIDÉ

Strategi
Bolaget skall kontinuerligt utveckla nya produkter för indikationer inom ramen för bolagets 
grundteknologi. Företagets verksamhet delas in i två produktområden, dental- och sårvård. 
Huvudprocesserna är forskning & produktutveckling samt direkt eller indirekt via strategiska 
partners försäljning, produktion och distribution. Fokus ligger på en hög marknadspenetra-
tion på utvalda marknader.

Bolagets grundstrategier vilar på fem bärande idéer som tillsammans skall realisera  
affärsplanen:
• Bygga vidare på bolagets hypokloritplattform
• Fortsätta rekrytera kompetent personal
• Skapa framgång via starka partners inom respektive område
• Effektivitet ska genomsyra organisationen
• Att kontinuerligt arbeta med förbättringar

Det högst prioriterade målet är att nå ett lönsamt bolag. Detta medför att strategin kommer 
att anpassas när förutsättningarna förändras eller unika chanser dyker upp. Ett annat mål är 
att, när tiden är mogen, noteras på Nasdaq OMX Small Cap Stockholm. 

VISION & AFFÄRSMODELL AFFÄRSIDÉ & STRATEGI

4 5



6 7

Styrelsen beslutade om en nyemission 
med teckningskursen 5 kr per aktie och 
totalt 3 123 409 aktier. Bolaget tillfördes  

14,4 Mkr efter emissionskostnader.  
Nyemissionen fulltecknades och  

registrerades den 6 april. 

En studie publicerades av den tongivande 
parodontologiinstitutionen vid University  

of Bern som påvisade att Perisolv har  
förmåga att påverka biofilm och har en 

antibakteriell effekt.

På extra bolagsstämma 21 januari  
valdes Steve Krognes som ny  

styrelseledamot.

Utförda studier på ChloraSolv avseende 
multiresistenta bakterier och biofilm pre-
senterades under WUWHS, World Union  

of Wound Healing Societies, i Florens.

I ett vetenskapligt samarbete mellan  
universitet och högskolor från Schweiz, 

USA och Japan påvisades att användningen  
av Perisolv på rotytor är ett säkert och 

effektivt behandlingssätt. 

Publicering av studien kring Chlora-
Solv i den medicinska tidskriften Clini-
cal Diabetes and Endocrinology vilket 
får bra genomslag i svenska media.

Ny webbplats för ChloraSolv lanseras 
på svenska och engelska. Webbplatsen 
vänder sig både till professionen och 

privatpersoner.

Utförda studier på ChloraSolv av- 
seende multiresistenta bakterier  

och biofilm presenterades vid  
SAWC, The symposium of Advanced 

Wound Care, i Las Vegas.

Susanne Olausson tidigare  
Astra Tech, anställs som Product  

Development Manager.

Nytt avtal tecknas med japanska 
distributören THC, Total Health 

Consulting för distribution  
och marknadsföring av Perisolv, 

Kindersolv och Carisolv.

Ett distributörsavtal för ChloraSolv  
tecknades med distributören Equivaa  

för marknader i Mellanöstern. 

ChloraSolvs klassificeringsnivå höjs från  
den tänkta klass II till klass III inom EU. 

Arbetet att förbereda bolaget för en  
klass III-registrering startar i och med  

uppbyggnaden av en Dossier.  

RLS tillkännager att ett avtal har tecknats 
med Zebra Holding and Investments 

Limited (Familjen Lundin) om en riktad 
nyemission. Tillsammans med en före- 
trädesemission tillförs RLS sammanlagt 

70 Mkr. Därmed säkerställs bolagets kapi- 
talbehov i samband med kommersialise-
ringen av ChloraSolv de närmaste åren.

Total Health Consulting Japan och  
Dental Alternativa lägger ordrar på  

Carisolv och Perisolv för totalt ca 1 Mkr.

Prekliniska studier inleds för att påvisa  
ChloraSolvs effekt på biofilm och  

multiresistenta bakterier.

Godkänt patent i Japan för kemo- 
mekanisk borttagning i samband 

med detektion av karies.

RLS tecknade avtal med Erik Penser  
Bank som finansiell rådgivare och  

kreditgivare. Ingår i förberedelserna  
inför en framtida flytt till Nasdaq samt  

breddande av ägarbasen.

En kartläggning av tänkbara distributörer  
av ChloraSolv för den amerikanska  
marknaden har genomförts med  

hjälp av The Wetrich Group.

JANUARI 
2016

MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUSTI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

Året i korthet

RLS tillkännager att Mats Ahlenius anställs  
i en nyinrättad roll som CTO, Chief Technical  
Officer. Mats Ahlenius har tidigare haft flera  
olika ledande befattningar inom Mölnlycke  

Health Care och AstraZeneca, bland annat som  
utvecklingschef och innovationschef inom sårvård.

ÅRET I KORTHET
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I början av 2017 tecknade ni ett nytt distributörsavtal 
med schweiziska REGEDENT och som till delar påver-
kat bolagets affärsstrategi. Kan du utveckla  
vad detta innebär för bolaget?

— REGEDENT har mycket god kunskap inom området 
parod- och periimplantit sjukdomar och har det nätverk 
inom professionen som behövs för att kommersialisera 
Perisolv på en global marknad.

— REGEDENT fortsätter att genomföra fler kliniska stu-
dier fram till Europerio 2018 då produkten kommer pre-
senteras som en standardbehandling för tandlossnings-
sjukdomar. Jag bedömer att försäljningen kommer att 
öka i takt med att vi närmar oss Europerio 2018 och ta 
fart på allvar därefter.

Stort fokus kommer läggas på att kommersialisera 
ChloraSolv. Hur ser utrullningsplanen ut för 2017 och 
2018?

— I och med vårt nya kapitaltillskott kan vi köra utrull-
ningsplanen ännu mer aggressivt och vi arbetar på flera 
fronter samtidigt. 

— Mellanöstern är den första marknaden vi förväntar 
oss ett godkännande på och därmed en första order vil-
ken förväntas komma i närtid. Därefter är det mest tro-
ligt att det är USA som står på tur med ett FDA-godkän-
nande. Sist men inte minst förväntas Europa komma 
igång. Vi arbetar även parallellt med att titta på andra 
marknader runt om i världen där vi för dialog med olika 
bolag som är intresserade av att kommersialisera pro-
dukten framöver. 

Vilka geografiska marknader är mest intressanta för 
ChloraSolv?

— Europa och USA står för den största marknadspo-
tentialen i dagsläget, men samtliga marknader där vi sökt 
patent är högintressanta för oss. Vi skall inte underskatta 
Mellanöstern där det bor ca 380 miljoner människor i en 
region med den största problematiken kring kroniska sår 
orsakat av i huvudsak av diabetes.

Tittar ni på fler användningsområden för ChloraSolv?
— Vi har tittat på fler användningsområden för Chlo-

raSolv då vi har all anledning att tro att produkten kan 
fungera på olika typer av infekterade sår. Vi håller där-
för som bäst på att sätta upp nästa kliniska studie som 
skall bekräfta våra förväntningar på ChloraSolvs effekt 
även på andra indikationer såsom venösa bensår, liggsår 
och brännsår. Vi är mycket stolta att få med oss professor  
Jan Apelqvist som kommer att bistå med sin expertis och 
erfarenhet inom området svårläkta sår. Jan är en av de 
främsta experterna inom området och han ligger bakom 
många kliniska studier och publikationer inom området. 

Hur ser bolaget ut om två till tre år. Vilka förvänt-
ningar har du?

— Om tre år har vi har byggt ett bolag med försäljning i 
Europa, USA och Asien. ChloraSolv har blivit en framgång 
och norm för hur svårläkta sår ska behandlas. Vi har bör-
jat med fler indikationer där allt är uppbackat av kliniska 
studier. Vi är ett litet dedikerat och kompentent team 
med huvudsäte i Göteborg. Vi är inte Göteborgs största, 
men finaste bolag. Vi fortsätter med samma grundstra-
tegi som tidigare, att jobba via partners och inte bygga 
kostnader i värdekedjan. All produktion är outsourcad.

Vad önskar du dig mest av 2017?
— Lätt att svara på den frågan, en snabb registrerings-

process på våra prioriterade marknader.
— Då kan vi äntligen börja sälja ett preparat som vi 

vet fungerar och kan hjälpa miljontals människor runt 
om i världen.

2016 har varit ett mycket innehållsrikt år där 
den starka finansiella basen skapat förutsätt-
ningar att höja tempot ytterligare. 
     — Flera lyckade rekryteringar under året. 
Publicering av den kliniska studien CR Dolores 
för diabetiska fotsår tillsammans med resulta-
ten från de prekliniska studierna för multiresi-
stenta bakterier. En outsourcad globalisering 
av Perisolv i samarbete med REGEDENT AG. 
Det är några av höjdpunkterna när VD Kenth 
Hanssen summerar 2016.

Det är en kall och blåsig dag i april när vi träffar Kenth 
Hanssen inför denna VD-intervju. Hos RLS Global känns 
det dock som bolaget fått komma in i stugvärmen på 
riktigt. Ett ägartillskott på ca 70 Mkr under Q1 2017 ska-
par förutsättningar för en rad nya möjligheter. För det 
råder febril aktivitet på RLS kontor i Torslanda, granne 
med Volvokoncernen. 

Vilken är den viktigaste lärdomen från fjolåret?
— Att det mesta tar mycket längre tid än förväntat 

samt att det går så mycket enklare när man har rätt per-
sonal ombord. Vi har höjt vår kompetens avsevärt bara 
det sista halvåret då vi lyckats attrahera mycket erfarna 
och drivna personer från branschen.

Även om ni nu har en stark finansiell bas så vill aktie-
ägarna se att bolaget börjar gå med vinst. När är det 
realistiskt att börja visa ett överskott?

— Det är kopplat till våra registreringsprocesser. När 
vi väl får våra registreringar på plats på de stora mark-
naderna Mellanöstern, USA och Europa kan det gå rik-
tigt snabbt.

VD-INTERVJU

RLS har förberett sig  
för kommersialisering  
av ChloraSolv

Vi har tittat på fler använd-
ningsområden för ChloraSolv 
då vi har all anledning att tro 
att produkten kan fungera på 
olika typer av infekterade sår 

Om tre år har vi har byggt ett bolag med  
försäljning i Europa, USA och Asien.  

ChloraSolv har blivit en framgång och norm  
för hur svårläkta sår ska behandlas.
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Inför lanseringen av ChloraSolv har RLS redan förberett 
en mer omfattade informationssajt som vänder sig till 
både professionen inom sjukvården och till privatper-
soner, patienter och deras anhöriga. Bolaget har dock 
 legat lågt med att marknadsföra denna sajt till den  dagen 
då ChloraSolv får sitt godkännande av amerikanska FDA 
eller inom EU. Då kommer www.chlorasolv.com att fin-
nas i flera språkversioner. En viktig del i sajten är berät-
telser från patienter som berättar på vilket sätt de blev 
hjälpta av ChloraSolv. Även fotvårdsspecialister bekräf-
tar hur deras arbete har underlättats i samband med 
tester av ChloraSolv.

Under senaste året har organisationen för RLS utökats 
med flera medarbetare. Ledningsgruppen inom bolaget 
består av fem personer som förutom VD omfattar be-
fattningarna finansdirektör, teknisk direktör, forsknings-
chef samt försäljnings- och marknadschef. 

I januari 2017 tillsattes även en produktutvecklingschef. 
Susanne Olsson tillför bolaget ny kompetens med mer 
än 20 års erfarenhet inom den medicintekniska bran-
schen. Det gäller även prövningsledaren Ann Lärkö som 
värvades från Mölnlycke Health Care. Ann kommer till-
sammans med tekniske direktören Mats Ahlenius att 
ansvara för ytterligare två kliniska studier kring Chlora-
Solv under 2017/18.

Den europeiska marknaden blir allt viktigare, inte minst 
sedan ett mer omfattande samarbetsavtal har tecknats 
med den schweiziska distributören REGEDENT i början 
av 2017. REGEDENT har valt ut Perisolv som en prioriterad 
produkt och behandlingsmetod. På sikt kommer bola-
get även att ta över själva produktionen. Sedan tidigare 
har REGEDENT genomfört flera prekliniska studier kring 
Perisolv och det planeras för en rad ytterligare studier 
de närmaste åren för olika marknader i främst Europa.

I Sydamerika är RLS representerat av den mexikan-
ska distributören Dental Alternativa med preparatet Ca-
risolv. Även i Japan har Carisolv tillsammans med Kin-
dersolv och Perisolv börjat säljas på nytt efter att ett nytt 
avtal slutits med dentaldistributören THC (Total Health 
Consulting). Andra aktuella marknader är Australien för 
Chlora Solv och i USA har det tagits förberedande kon-
takter med ett par distributörer inför ett FDA-godkän-
nande av samma preparat.

Av marknader utanför Sverige och Europa har Mellan-
östern seglat upp som den marknad som ligger när-
mast att godkännande för ChloraSolv. I egenskap av test-
marknad har redan ett hundratal patienter med svårläkta 
 diabetesfotsår kunnat behandlas framgångsrikt. Ett dist-
ributörsavtal med bolaget Equivaa undertecknades 2016 
och omfattar till att börja med fem länder i Mellanöstern.

Marknadsföring och organisation
För dentalsidan har RLS genom åren sett till att utvalda 
distributörer fått hjälp med marknadsföring och utbild-
ning av tandläkare och tandhygienister. I första hand har 
bolagets satsat på att utveckla informativa hemsidor om 
dentalprodukterna men även instruktionsfilmer.

RLS tillverkar sina produkter i egen regi vid Sahlgrenska 
Science Park. Fyllning i sprutor och paketering sker hos 
en extern kontraktstillverkare.

Mot bakgrund av den kommande kommersialiseringen 
av ChloraSolv och förväntade stora volymer, pågår en 
uppskalningsprocess där en extern kontraktstillverkare 
ska överta hela produktionskedjan för ChloraSolv och 
på sikt även bolagets dentala produkter.

Bruttomarginalen för RLS produktportfölj är hög och 
när produktionen helt flyttas till en extern tillverkare räk-
nar bolaget med att bruttomarginalen på sikt ska för-
bättras ytterligare. Vid försäljning till distributörskun-
der sker leveranser direkt från kontraktstillverkaren till 
distributören.

Marknad för marknad
RLS är ett svenskt bolag men har stora delar av världen 
som sin potentiella marknad. Idag har RLS försäljning 
till länder i fyra världsdelar.

Det är egentligen det bästa från svensk och amerikansk 
forskningstradition som ligger bakom bolagets produkt-
portfölj. Preparatet Carisolv var först men samma tek-
nologiplattform ligger även bakom Kindersolv, Perisolv 
och ChloraSolv.

Under åren har det investerats omfattade belopp i 
forskning och studier för att bygga upp tillförlitlig be-
visföring vilket är en förutsättning för att få ett bra mot-
tagande på flera marknader.

Den svenska marknaden är central för RLS ur flera per-
spektiv. I Sverige återfinns huvudkontoret och det är här 
en stor del av den tidigare och nuvarande forskningen 
har och kommer att bedrivas.

En affärsmodell med 
global inriktning
RLS erbjuder biokemiska och vävnadsbevarande preparat för behandling av några av de  
vanligast förekommande sjukdomarna i världen. Affärsmodellen bygger på utveckling av  
egna patenterade produkter som säljs via ett nät av utvalda distributörer. RLS är redan idag 
representerat i fyra världsdelar. 

RLS AFFÄRSMODELL

GÖTEBORG
RLS tillverkar sina produkter i egen  
regi vid Sahlgrenska Science Park  

i Göteborg. Här ligger också  
RLS Globals huvudkontor.

MELLANÖSTERN
Av marknader utanför Sverige och  

Europa har Mellan östern seglat upp  
som den marknad som ligger närmast  

att godkännande för ChloraSolv.

SCHWEIZ
Ett omfattande samarbetsavtal  

har tecknats med den schweiziska  
distributören REGEDENT i början av 2017.

JAPAN
I Japan har Carisolv tillsammans med  
Kindersolv och Perisolv börjat säljas  
på nytt efter att ett nytt avtal slutits  

med dentaldistributören THC.

SYDAMERIKA
I Sydamerika är RLS representerat av  
den mexikanska distributören Dental  
Alternativa med preparatet Carisolv.

AUSTRALIEN
Andra aktuella marknader  

för ChloraSolv är Australien.

USA
I USA har det tagits förberedande  

kontakter med ett par distributörer inför 
ett FDA-godkännande av ChloraSolv
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för de kliniska studierna i samband med att efterfölja-
ren till Losec, Nexium, lanserades.
Sedan 2002 har han arbetat med medicintekniska pro-
dukter på Mölnlycke Health Care. Först som projektle-
dare för bioaktiva produkter innan karriären gick vidare 
inom sårvårdsdivisionen som utvecklingschef, forsk-
ningschef och slutligen innovationschef.

Det var i rollen som innovationschef på Mölnlycke Mats 
Ahlenius kom i kontakt med RLS 2014. Teknologin och 
planerna på den kliniska studien som RLS precis skulle 
starta presenterades då. 

— Jag såg potentialen med ChloraSolv och att pre-
paratet fyllde ett tomrum på marknaden. Speciellt efter 
det att resultatet från den kliniska studien, CR Dolores, 
publicerats. Jag behövde inte speciellt lång betänketid 
när Kenth ett par år senare, kom med erbjudandet att 
börja arbeta på RLS. I hela min yrkeskarriär brunnit för 
att få fram banbrytande läkemedel eller medicintek-
niska produkter. Det har alltid gett mitt yrkesliv en me-
ning, säger Mats Ahlenius.

På RLS är man självklart mycket medveten om att Chlora-
Solv har alla möjligheter att bli en så kallad ”game 
changer”. Det finns naturligtvis också en frustration över 
att ett godkännande av preparatet drar ut på tiden. Spe-
ciellt då patienter och läkare i Sverige, och på senare tid 
i Mellanöstern, kan vidimera hur effektiv ChloraSolv är 
som inledande behandlingsmetod, hur preparatet fak-
tiskt räddar människor från att i flera fall behöva ampu-
tera tår, fötter eller underben.

— Med min erfarenhet av regulatoriska processer är jag 
kanske inte lika otålig. Regelverket för medicinsktekniska 
produkter har stärkts och blivit mer omfattande för varje 
år. Nu ligger regelverken mellan läkemedel och medicin-
tekniska produkter väldigt nära varandra och det skapar 
längre handläggningstider för exempelvis ett nytt pre-
parat som ChloraSolv.

För registreringsprocessen i USA arbetar vi med en ame-
rikansk konsultgrupp. Tillsammans med dem har vi star-
tat en kommunikation med den amerikanska läkeme-
delsmyndigheten FDA.

Samtidigt har vi höjt tempot på arbetet med det eu-
ropeiska CE-godkännandet genom att vi har anställt 
en mycket kompetent kollega; Susanne Olausson, som 
har lång erfarenhet av produktutveckling och registre-
ringprocesser.

Men det finns marknader som ser ut att komma före 
både den amerikanska och den europeiska. Närmare 
bestämt Mellanöstern där det finns ett distributörsavtal 
med bolaget Equivaa. Fem länder i Mellanöstern utgör 
en testmarknad där ett 100-tal patienter fått hjälp med 
svårläkta diabetessår. Mats Ahlenius var på studieresa i 
bland annat Bahrain i slutet av förra året och fick många 
intryck med sig tillbaka.

— Det är bara att konstatera att resultaten från stu-
dien på Sahlgrenska Universitetssjukhuset vidimeras av 
utfallet bland patienter i Mellanöstern. ChloraSolv spe-
lar en avgörande roll för kroniska sår som kräver en full-
ständig upprensning som snabbar på läkningsprocessen.

— Av läkare och patienter fick vi oerhört positiva reak-
tioner. Det var faktiskt rörande hur tacksamma många 
patienter blir efter att ha kämpat flera år med sår som 
inte vill läka.

I väntan på ett godkännande av ChloraSolv har Mats och 
hans team siktet inställt på nya studier.

— I dagsläget planerar vi för ytterligare två studier för 
att öka evidensen kring ChloraSolv samt titta på ytter-
ligare användningsområden. Vi har fått klart med att 
professor Jan Apelqvist kommer att vara med och sätta 
samman en av studierna som kommer att genomföras i 
Sverige och några andra länder i norra Europa och på-
börjas i höst.

— Den andra studien kommer att vara inriktad på 
hälsoekonomi och reimbursement (återförsäkring) och 
kommer att genomföras helt eller delvis i USA.

För att genomföra dessa studier har Mats Ahlenius hand-
plockat en tidigare kollega; Ann Larkö. Hon är en erfaren 
klinisk prövningsledare som haft liknande uppdrag för 
både AstraZeneca och Mölnlycke Health Care.

Från innovationschef på Mölnlycke Health Care 
till teknikchef, CTO, på RLS Global. Steget kan 
verka långt men för Mats Ahlenius blev beslu-
tet självklart.

— ChloraSolv har en enorm potential och 
kommer att utvecklas till att bli en permanent 
behandlingsmetod för svårläkta sår. Resan från 
kliniska studier till kommersiell produkt vill jag 
vara med på och att i slutändan underlätta 
vardagen för miljontals patienter världen över, 
konstaterar Mats Ahlenius.

Vi träffar Mats Ahlenius när han varit ett halvår på RLS och 
på allvar blivit varm i kläderna. Ansvarsområdet sträcker 
sig från utveckling/innovation till kvalitetssäkring och 
produktion. Mats sitter i bolagets ledningsgrupp och 
trivs bra med att ha ansvaret för flera olika arbetsom-
råden/funktioner.

— Det är naturligtvis en stor skillnad att gå från en kon-
cern med nischade specialistbefattningar till en mindre 
organisation med begränsade resurser. Den stora för-
delen är att kunna bidra högst påtagligt till bolagets ut-
veckling och det är väldigt stimulerande.

Mats Ahlenius har genom åren växlat mellan att jobba 
för läkemedelsföretag och medicintekniska bolag. Ef-
ter civilingenjörsexamen på Chalmers med biokemisk 
inriktning, påbörjades en forskarutbildning kring hjärt-
sjukdomar. AstraZeneca, som då hette Hässle, lockade 
dock med en anställning 1989 och Mats fick börja ar-
beta med nästa generation av Losec utan gelatinkapslar.

Under de följande åren på AstraZeneca arbetade Mats 
med flera olika projekt bland annat som projektledare 

Potentialen för  
ChloraSolv lockade 
Mats Ahlenius

Jag har i hela min yrkeskarriär 
brunnit för att få fram ban- 
brytande läkemedel eller 
medicintekniska produkter

Det är bara att konstatera att resultaten från studien 
på Sahlgrenskas Universitetssjukhus vidimeras av 

utfallet bland patienter i Mellanöstern.

INTERVJU MED MATS AHLENIUS



Den totala kostnaden för att behandla ett sår beror fram-
förallt på tiden för läkning. Behandlingsperioderna är 
ofta utdragna och alla lyckas heller inte komma tillrätta 
med sårbehandlingen, utan tvingas till slut att amputera 
en tå, en fot eller ett underben. Faktum är att var 30:e 
sekund amputeras ett underben på en diabetespatient 
någonstans i världen.

Mellan fem och sju procent av alla diabetespatienter 
har eller har upplevt diabetesfotsår. Under den utdragna 
läkningstiden kan det vara svårt att få en korrekt kost-
nadsbild, men helt klart utgör sårvård en betydande kost-
nad för sjukvården oavsett land eller population. Venösa 
bensår och liggsår ingår också i kategorin svårläkta sår.

RLS har med hjälp av Nordic Health Economics AB be-
dömt att personalkostnaden vid såromläggning uppgår 
till hälften av totalkostnaden. Det innebär, att behand-
lingsalternativ som kräver mindre personalutnyttjande 
via mindre frekventa såromläggningar och kortare läk-
ningstid, leder till stora besparingar för sjukvården och 
samhället i stort.

Även om diabetes och följdsjukdomen svårläkta sår 
ökar i takt med stigande ålder, så finns det många dia-
betiker i arbetsför ålder. Samhällsekonomiskt finns det 
stora vinster att så snabbt som möjligt få denna grupp 
tillbaka i arbetslivet.

*Prevention and management of foot problems in diabetes: A Summary 
Guidance for Daily Practice 2015, based on the IWGDF guidance do-
cuments N.C. Schaper Diabetes research and clinical practice 124, 2017

Diabetes är den snabbast växande sjukdomen i värl-
den. Enligt Svenska Diabetesförbundet har cirka 450 000 
människor i Sverige sjukdomen. Förbundet påpekar att 
det finns ett stort mörkertal, då det tar lång tid att ut-
veckla typ 2-diabetes, vilket är den vanligaste formen.

Det finns en mängd statistik över hur olika länder 
har drabbats. Uppskattningsvis har drygt 400 miljoner 
människor diabetes och närmare 200 miljoner människor 
är diabetiker utan att veta om det*. Sjukdomen kan också 
orsaka en för tidig död. 2015 uppskattades antalet döds-
fall i diabetes till 5 miljoner, vilket motsvarar ett dödsfall 
var sjätte sekund. 

Låg- och medelinkomstländer är överrepresenterade 
och svarar för 77 procent av alla människor som lever med 
diabetes. Sedan länge är det känt att USA och Mexiko är 
några av de länder som har flest diabetiker. I USA upp-
skattas cirka två procent av befolkningen drabbas av svår-
läkta sår till en vårdkostnad på ca 50 miljarder USD per 
år. Kostnader för svårläkta sår i Europa ligger i samma 
härad som USA trots en större befolkning.

Det är mot denna bakgrund vi ska se de stora förvänt-
ningar som finns på ChloraSolv och RLS Globals möj-
ligheter att agera på en marknad som omsätter många 
miljarder. Sårvårdsmarknaden beräknas omsätta 17 mil-
jarder USD under 2016. Marknaden för sårvård domine-
ras av ett antal stora internationella bolag som amerikan-
ska 3M, Acelity och Convatec tillsammans med brittiska 
Smith & Nephew, danska Coloplast och svenska Möln-
lycke Health Care.

Stora förväntningar på 
ChloraSolv
Antalet diabetespatienter ökar för varje år. Det är en trend som delas av både industrialiserade 
länder och utvecklingsländer. Ett växande välstånd och dåliga kostvanor är de främsta skälen till 
att närmare tio procent av jordens befolkning redan idag har diabetes. En allvarlig följdsjukdom 
för diabetiker är svårläkta sår. 

CHLORASOLV

14 15
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ChloraSolv – The story
Det finns två personer som har en avgörande betydelse 
till att ChloraSolv har alla möjligheter att bli den själv-
klara och inledande behandlingsmetoden för svårläkta 
sår. Ett kunskapsutbyte mellan läkaren Karin Bergqvist 
och RLS forskningschef Ulrica Almhöjd resulterade i en 
explorativ klinisk studie som bekräftade vad de hade 
upptäckt genom enstaka fallstudier.

En kombination av tvärvetenskaplig kunskap och slum-
pen bidrog till att ett preparat för inflammerat tandkött 
(Perisolv) och karies i tänder (Carisolv) fick ett helt nytt 
användningsområde. 

— Om infekterad vävnad i tänder och tandkött kunde 
mjukas upp och avlägsnas utan skadliga bieffekter, så 
borde det gå att göra samma sak med kroniska hudsår, 
sade Karin Bergqvist som gick ifrån ord till handling ef-
ter kontroll med myndigheter och hjälpte en patient med 
ett svårläkt diabetesfotsår.

Den aktuella patienten var en äldre kvinna som hade haft 
ett sår på underbenet i åtta månader. Såret ville inte läka 
utan försämrades tvärtom hela tiden. Till slut blottades 
patientens skelett och snart återstod bara amputation.

— Det är tillåtet att prova en behandlingsmetod med pa-
tientens medgivande, när det inte finns någon risk för 
patientens hälsa. Vi visste ju att Perisolv användes i mun-
nens tunna slemhinnor utan biverkningar så det fanns 
egentligen ingen risk att använda samma preparat för 
ett kroniskt hudsår, minns Ulrica Almhöjd.

Resultat av behandlingen kom direkt. Efter en inle-
dande behandling minskade sårets omkrets till hälften. 
Efter fyra veckor och tre behandlingar hade det kro-
niska såret krympt till ett ärr och patienten kunde und-
vika amputation.

— Inget gläder mig mer än att kunna hjälpa patien-
ter med kroniska sår eftersom jag vet hur negativt det 
påverkar deras livssituation men även deras anhöriga. 
Vi fick senare samma positiva resultat i enstaka fallstu-
dier och i den explorativa studien som genomfördes 
på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, där en grupp på 
17 patienter behandlades med ChloraSolv, konstaterar 
Karin Bergqvist.

Ulrica Almhöjd, forskningschef för RLS, har hela ti-
den varit inställd på att det tar tid att realisera en ban-
brytande upptäckt när ett preparat används för nya pa-
tientgrupper och användningsområden.

— Det finns tyvärr inga genvägar när nya medicintek-
niska produkter tas fram. Det krävs tydliga dokumente-
rade bevis vilket vi har i och med studien från Sahlgren-
ska. Vi arbetar på för att erhålla ett FDA-godkännande 
och sedermera en CE-märkning vilket vi hoppas skall 
ske i närtid. Detta är vad vi alla önskar och inte minst 
alla patienter som otåligt väntat på att ChloraSolv ska 
bli tillgängligt inom sjukvården, avslutar Ulrica Almhöjd.

En kombination av tvärvetenskaplig kunskap och 
slumpen bidrog till att ett preparat för inflammerat 

tandkött (Perisolv) och karies i tänder (Carisolv)  
fick ett helt nytt användningsområde.

Det finns tyvärr inga genvägar 
när nya medicintekniska  
produkter tas fram.

Ulrica Almhöjd och Karin Bergqvist. 



18 19

Så fungerar ChloraSolv  
i praktiken
Hur ChloraSolv fungerar finns väl dokumenterat i den 
explorativa studien utförd på Sahlgrenska Universi-
tetssjukhuset. Samma positiva resultat har RLS kun-
nat konstatera på testmarknader i Mellanöstern där ett 
100-tal patienter behandlats med preparatet.

Svårläkta sår är en utmaning för sjukvården i alla länder. 
Det som kännetecknar svårläkta sår är att de inte läker 
på normal tid och att traditionella behandlingsmetoder 
i form av rengöring och omläggning inte ger förväntad 
effekt på läkeprocessen. Dessa sår kan orsakas av flera 
faktorer, exempelvis infektioner och dålig blodcirkula-
tion. De kan också uppstå som en följd av cancer, hjärt- 
och kärlsjukdomar och inte minst diabetes.

För de drabbade patienterna är svårläkta sår ofta 
smärtsamma, illaluktande och begränsar både rörlig-
heten och hela livskvalitén. Det är även en sjukdom som 
i allra högsta grad påverkar anhöriga då patienterna ofta 
bli sängliggande. Ur ett rent samhällsekonomiskt per-
spektiv krävs omfattande vårdresurser och förhindrar 
människor i arbetsför ålder att snabbt komma tillbaka 
i arbete.

ChloraSolv är uppbyggd på samma teknologiplattform 
som RLS dentala produkter, men har anpassats för be-
handling av just svårläkta sår. Preparatet appliceras di-
rekt på såret och det mjukar omedelbart upp död vävnad 
(nekroser) och biofilm. Efter att ChloraSolv verkat i ett par
minuter avlägsnas den vävnad och den biofilm som  
mjukats upp och omläggning med bandage skyddar  

såret innan det är dags för en ny behandling inom en 
veckas tid. Underliggande och omkringliggande frisk 
vävnad påverkas inte av preparatet.

— ChloraSolv har framförallt visat sig vara ytterst ef-
fektivt i den inledande fasen när ett svårläkt sår behö-
ver rensas upp och bli fritt från nekroser. Vår kliniska 
studie visar att preparatet börjar verka från första be-
handlingstillfället förklarar Mats Ahlenius, teknisk direk-
tör för RLS Global.

Mats Ahlenius var under hösten på plats i Mellanös-
tern där ett antal utvalda kliniker fick möjligheten att 
testa ChloraSolv på i första hand diabetespatienter. På 
detta uppslag visas några bilder på utvecklingen för en 
av dessa patienter.

— Återkopplingen från både läkare och patienter var 
mycket positiv. Vi kan konstatera att resultatet från klini-
kerna i Bahrain stämmer bra överens med slutsatserna vi 
kunde dra efter studien på Sahlgrenska. ChloraSolv har 
sin viktigaste påverkan i den initiala fasen när patienterna 
kommer med svåra sår som behöver rengöring och upp-
rensning utan att använda kirurgi, säger Mats Ahlenius.
Mats fick även medhåll av läkaren Dr Yousry Abdel Aly på 
kliniken Gulf Diabetes Specialist Center som hade föl-
jande kommentar till testerna på patienter:

— Resultaten har hittills varit mycket bra och jag har 
nu ett flertal dokumenterade fall med bra progression. 
Även bland mycket svåra fall har vi snabbt kunnat få igång 
läkeprocessen.

Det fanns flera syften med resan till Bahrain. Förutom 
att träffa den lokala distributören Equivaa och utvalda 
kliniker, ville RLS säkerställa att registreringsprocessen 
för ChloraSolv kom i gång på rätt sätt. Det mesta ty-
der på att fem länder i Mellanöstern; Kuwait, Bahrain, 
Saudi arabien, Jordanien och Förenade Arab Emiraten, 
blir först med att övergå från testmarknad till kommer-
siell marknad och etablera ChloraSolv som banbrytande 
behandlingsmetod.

Nästa steg för  
ChloraSolv
I väntan på att registreringsprocessen ska bli klar för 
ChloraSolv, har RLS ledning redan börjat förbereda 
nästa utvecklingsfas för preparatet. Inom det när-
maste året kommer ytterliga två studier att initieras 
för att öka evidensen och tillföra ytterligare använd-
ningsområden.

Under 2015 slutfördes den explorativa studien på Sahl-
grenska Universitetssjukhuset och publicerades i den 
medicinska tidskriften Clinical Diabetes and Endocrino-
logi i mars 2016. Studien omfattade 34 patienter varav 
hälften behandlades med ChloraSolv och hälften med 
den behandlingsmetod som fram tills då var ansedd 
som bästa praxis. Resultatet visade att ChloraSolv läkte 
svårläkta sår och minskade sårytan betydligt snabbare 
än befintliga metoder.

För RLS Global motsvarade resultatet förväntning-
arna och studien under ledning av professor Björn Eli-
asson väckte med rätta stor uppmärksamhet. Resultatet 
på antalet läkta sår var statistiskt signifikant säkerställt i 
vecka 9. Vecka 12 var 7 patienter läkta i ChloraSolv grup-

pen mot 3 i kontroll gruppen, vilket dock inte gav statis-
tiskt signifikant säkerställt.

— Det är mot den bakgrunden vi nu kommer att ge-
nomföra en betydligt större studie med upp mot 100 dia-
betespatienter i samverkan med professor Jan Apelqvist. 
Jan är en av världens mest kunniga läkare när det gäller 
problem med diabetikers fötter. Han är också Sveriges 
representant i den internationella organisationen IWGDF 
(International Working Group of the Diabetic Foot), säger 
Mats Ahlenius, teknisk direktör för RLS Global.

Sedan studien på Sahlgrenska har det även initierats 
en preklinisk studie tillsammans med mikrobiologen 
Kristina Blom från Medibiome AB. Den visar att Chlora-
Solv har en förmåga att döda multiresistenta bakterier..

— Vi är inriktade på att framtida studier kommer att 
inkludera i vilken utsträckning ChloraSolv påverkar bak-
terier. Positiva resultat i det fallet kommer att förstärka 
preparatets kommersiella potential ytterligare säger  
Ulrica Almhöjd.

Mats Ahlenius och hans team ligger också i startgro-
parna för ytterligare en klinisk studie.

— Vi vill undersöka om ChloraSolv har samma positiva 
effekt på venösa bensår, liggsår och brännskador. Den 
undersökningen kommer att omfatta ett 40-tal patien-
ter och genomföras i Danmark eller Sverige inom ett år.

Bakgrund  
Kvinna diagnostiserad med diabetes och under 
tablett behandling sedan 20 år. Patienten kom till 
kliniken med fuktig kallbrand i fjärde tån som re-
sultat efter trauma. Tån amputerades och såret be-
handlades med kirurgisk debridering för att stoppa 
spridning till kringliggande vävnad. 

Behandlingen  
Behandlingen med ChloraSolv® påbörjades i juni 
2016 och följdes upp veckovis under 8 veckor.  

Resultat  
Såret har minskat i omfång liksom risken för att 
såret på nytt angrips av kallbrand.

Sår vid ChloraSolv® behandlingsstart Efter 4 veckor Efter 8 veckor

Det som kännetecknar svår-
läkta sår är att de inte läker på 
normal tid och att traditionella 
behandlingsmetoder i form av 
rengöring och omläggning inte 
ger förväntad effekt på läke-
processen.

PATIENTFALL

” Resultaten har hittills varit mycket bra och jag  
har nu ett flertal dokumenterade fall med bra  
progression. Även bland mycket svåra fall har  
vi snabbt kunnat få igång läkeprocessen.” 

DR YOUSRY ABDEL ALY
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produktportfölj och planen är att inom en snar framtid 
REGEDENT även ska ta över själva produktionen av Pe-
risolv, säger Magnus Olsson och fortsätter:

REGEDENT har utmärkta kontakter inom den akade-
miska världen när det gäller fortsatta kliniska studier. 
Lika viktigt är att bolagets grundare, Herbert Früh, hör 
till dentalbranschens viktigare opinionsbildare och har 
ett bra nätverk med andra beslutsfattare. Det gör att 
vi har stora förhoppningar på det framtida samarbetet 
med REGEDENT.

Förutom fördjupat samarbete med REGEDENT började 
den japanska marknaden återkomma efter några års 
stiltje. Den nya dentaldistributören THC (Total Health 
Consulting) avropade en större order i slutet av 2016 som 
omfattade Perisolv, Carisolv och Kindersolv. 

— Intresset för minimalinvasiva behandlingsmetoder 
ökar i Japan och vi ser med stor tillförsikt på samarbetet 
med THC. Den japanska marknaden omfattar närmare 
130 miljoner människor och har en stor andel äldre där 
det blir viktigt att ombesörja en god tandhälsa.

Ytterligare en marknad där försäljningen av dentalpro-
dukter har ökar under 2016 är Mexiko. Där är distributö-
ren Dental Alternativa samarbetspartner och har poten-
tial att bli språngbrädan till fler marknader i Sydamerika. 

Nätverk och kontakter är alltid viktiga inom nä-
ringslivet. När Magnus Olsson anställdes 2014 
som marknads- och försäljningschef för RLS, 
blev det också startsignalen för ett samarbete 
med ett antal nya distributörer.
— Inte minst det fördjupade samarbetet med 
schweiziska REGEDENT skapar stora möjlig-
heter att etablera Perisolv som den ledande 
behandlingsmetoden för parodontit, mucosit 
och periimplantit på flera nya marknader, sä-
ger Magnus Olsson.

För Magnus Olsson har karriären närmast gått från de in-
ternationella implantat-specialisterna Nobel Biocare och 
Straumann till RLS Global. Just Magnus tid från Strau-
mann har kunnat användas för att fortsätta bygga rela-
tioner inom dentalbranschen och vara till nytta för RLS 
Global. 

När några av de ledande befattningshavarna inom 
Straumann lämnade bolaget för ett par år sedan och 
etablerade REGEDENT, tog det inte lång tid innan ett 
avtal var på plats mellan RLS och REGEDENT.

Ett första avtal skrevs 2014 och REGEDENT har sedan 
dess förberett en global lansering och försäljning av Pe-
risolv. Det schweiziska bolaget har pågående och slut-
förda prekliniska studier kring Perisolv med framgångs-
rika resultat. 

— I början av 2017 fördjupande vi samarbetet ytter-
ligare genom att ge REGEDENT ansvar för den glo-
bala expansionen av Perisolv. Preparatet är nu en pri-
oriterad produkt och behandlingsmetod i REGEDENTs  

RLS har stora förhopp-
ningar på samarbetet 
med REGEDENT

Den japanska marknaden 
omfattar närmare 130 miljoner 
människor och har en stor an-
del äldre där det blir viktigt att 
ombesörja en god tandhälsa.

Det fördjupade samarbetet med schweiziska  
REGEDENT skapar stora möjligheter att etablera  
Perisolv som den ledande behandlingsmetoden  

för parodontit, mucosit och periimplantit

INTERVJU MAGNUS OLSSON
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De pågående kliniska studierna koncentrerar sig på hur 
effektivt Perisolv kan åtgärda parodontit* men även mu-
cosit** och periimplantit***.

— Idag lider 45–50 procent av alla människor i världen 
av parodontit, vilket kan leda till förlust av en eller flera 
tänder. Mucosit förekommer hos upp till 40 procent av 
patienter med dentala implantat. Förekomsten av pe-
riimplantit är uppskattad till mer än 10 procent bland 
dessa patienter. Perisolv visar unika egenskaper i be-
handling av alla tre sjukdomarna, konstaterar Herbert 
Früh.

Perisolv tar bort bakteriologisk biofilm och dödar ome-
delbart patogena mikroorganismer. Vidare visar Perisolv 
snabb reduktion av inflammationen och hindrar nedbryt-
ning av parodontal vävnad. Det är dessa unika egenska-
per REGEDENT har dokumenterat i samband med kli-
niska studier. 

Herbert Früh säger så här om avtalet med RLS:
— Utifrån de resultat vi sett i prekliniska studier och 

vid kliniska observationer, har Perisolv potential att bli 
en standardbehandlingsmetod inom tandlossningssjuk-
domar. Med det nya avtalet får vi ett större ansvar och 
inflytande. Vi ser också den stora potential produkten 
har på en global marknad, vilket är oerhört spännande. 

— Perisolvs möjlighet att bli en standardbehandlings-
metod avgörs dock inte bara av preparatets unika egen-
skaper. Lika viktigt är att kunna påverka ledande opini-
onsbildare i branschen. Vi kommer därför bland annat 
att medverka med ett halvdagsprogram med Perisolv 
vid världens största parodkonferens, Europerio 2018. Vi 
avser att presentera resultat från flera av de studier som 
nu pågår under vår ledning.

REGEDENT tar över den 
globala lanseringen av 
Perisolv
I början av 2017 tecknades ett nytt distributörsavtal med schweiziska REGEDENT AG.
— Vi ser Perisolv som vår viktigaste produkt för framtiden. Perisolv har potential att bli en stan-
dardbehandlingsmetod inom tandlossningssjukdomar, säger Herbert Früh, VD och en av grun-
darna till REGEDENT.

45–50% AV ALLA MÄNNISKOR  
LIDER AV PARODONTIT

45–50

*      Parodontit betyder inflammation  
i tandens fäste

**    Oral mucosit är en inflammation och  
sårbildning av munslemhinnan

***  Periimplantit är infektioner i vävnad  
runt tandimplantat 

REGEDENT + PERISOLV

ORDFÖRKLARING
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RLS HISTORIA

Från Carisolv till ChloraSolv på en minut
I takt med att RLS Global fått allt fler aktieägare har intresset ökat för bolagets ursprung och dess unika hypokloritplattform. En plattform och tillhörande behand-
lingsmetoder som kan bidra till att bota några av världens vanligaste sjukdomar inom sår- och dentalvård. Här är årtalen som utgör viktiga milstolpar i RLS historik:

MediTeam AB grundas  
i Göteborg med inriktning  
på utveckling av Carisolv,  
en minimalinvasiv metod  
för en säker borttagning  

av karies. 

MediTeam AB byter lista och 
noteras på Stockholmsbörsens 

O-lista. Bolaget värderas till 
över 1 miljard SEK. 

MediTeam AB tillförs 127,5 MSEK 
genom en nyemission. 

 Utveckling av kariesdetektor med 
arbetsnamnet Caridect fortsätter och 

ett första patent godkänns. 

Utveckling av marknads koncept för  
Perio+ genomförs. Forskningsbidrag 

erhölls från Västra Götalandsregionen. 

Bolaget delas ut till aktieägarna i Ora-
Solv AB och noteras på AktieTorget efter 
nyemission. Orasolv Products AB byter 

namn till RLS Global AB. Patentansökan 
inlämnas avseende sårvård. Ett nytt 

system för kariesbehandling utvecklas. 
Vinnova beviljar medel till ett FoU-pro-

jekt inom infektionskontroll. 

Bolagets omvandling från renodlat forsknings-
bolag till marknads- och forskningsbolag fort-
sätter. Ett exklusivt distributörsavtal skrivs med 

dentaldistributören REGEDENT AG. Den kliniska 
studien av sårvårdsprodukten inleds i samarbete 

med Sahlgrenska Universitetssjukhuset med 
stöd av Vinnova. 

Resultatet av den kliniska studien presenteras i den 
medicinska tidskriften Clinical Diabetes and Endocri-
nology. Processer med regulatoriska myndig heter i 

Europa och USA avseende ChloraSolv inleds. Bolaget 
skriver ett ramavtal avseende ChloraSolv med en 
distributör i Mellanöstern. Bolagets organisation 

förstärkts med kompetens inom sårvård. Ytterligare 
distributörsavtal för dental produkterna tecknas. 

Under sommaren träffas ett avtal om förvärv av 
kinesiska ScienceWay Co Ltd under 2008. OraSolv 

beslutar att delvis ändra strategiinriktning och 
fokuserar på förvärv av tandvårdskedjor. Produk-
tutvecklingen prioriteras därmed ned till följd av 

dålig lönsamhet och för få produkter. 

 Orasolv Products AB bildas. Perio+, ett 
medel för behandling av tandlossning, 
testas på 800 patienter. Forskningsbi-

drag erhölls från Vinnova. 

Perio+ försökslanseras samtidigt som kliniska studier 
inleds. OraSolv AB beslutar att dela ut Orasolv Products 
AB till aktieägarna och genomför en nyemission. Bola-
gets forskare, Ulrica Almhöjd vinner Kungliga Ingen-

jörsvetenskapsakademiens prestigefyllda ”Mentor4Re-
search”. Vinnova beviljar ytterligare forskningsbidrag. 

New Carisolv System lanseras. Perio+ 
nylanseras och byter namn till Perisolv. 
Lansering inleds av Perisolv i Europa. 
Arbetet med sårvårdsprojektet når ett 
delmål och en klinisk studie förbereds. 

Bolaget avslutar den kliniska studien  
som genomförts på Sahlgrenska. 

Kindersolv, en skonsam produkt för 
behandling av karies hos barn, lan-
seras i Sverige och Storbritannien.  
Ett flertal distributörsavtal sluts för 
tandlossningsprodukten Perisolv. 

Ett fördjupat samarbete inleds  
med REGEDENT AG som tar över den  

globala lanseringen av Perisolv. Två  
emissioner tillför bolaget 68,1 Mkr och  

skapar en stark finansiell bas för att  
säkerställa kommersialiseringen av  

ChloraSolv de närmaste åren.

2012

2016

MediTeam AB förvärvar 
Biolin AB och byter i 

samband med affären 
namn till Biolin AB.

Verksamheten kring Carisolv knopp-
as av från Biolin AB och blir grunden 

i nybildade MediTeam Dental AB, 
som noteras på Nya Marknaden. 

MediTeam Dental AB byter namn till 
OraSolv AB och beslutar att förändra 

sin strategiska inriktning. Från och 
med detta år inriktar sig bolaget 

på att bredda verksamheten med 
utökad produktutveckling.  

Utvecklingen av preparat vid be-
handling av tandlossning påbörjas. 

2004

2006

2005

Produktutvecklingen fortsätter.  
Bolaget förvärvar rättigheterna  
till en ny produkt inom området 

Hygienen/Infektion Control. 

2002

1998

2000

1996

2008

2010

2009

2011

2013

2015

2017

20142007



Gemensam teknologi- 
plattform utgör basen 
för RLS dentalprodukter

RLS Global har mer än 20 års erfarenhet av forskning och 
produktutveckling kring buffrade hypokloritbaserade 
lösningar. Det innebär att produkterna får en rad unika 
egenskaper. Exempelvis påverkas inte frisk vävnad. En-
dast nekrotisk (död) vävnad mjukas upp och kan enkelt 
avlägsnas med främst handredskap. Nya studier visar 
att teknologiplattformen dessutom har en antibakteriell 
effekt och att den egenskapen även omfattar multire-

sistenta bakterier, vilket som bekant är ett snabbt väx-
ande problem inom all sjuk- och dentalvård. De senaste 
två årtiondena har det investerats omfattande belopp 
i den gemensamma teknologiplattformen. Sedan lan-
seringen av Carisolv 1997 har det publicerats mer än 160 
kliniska studier kring användandet. Det finns också en 
rad olika patent kopplade till produkterna. Som längst 
sträcker sig patent till 2034.

Dentalprodukter är ursprunget till RLS produktportfölj. Perisolv, Carisolv och Kindersolv har en 
gemensam teknologiplattform av buffrade hypokloritbaserade lösningar som resulterar i en 
minimalinvasiv tandvård med antibakteriell effekt.

Sedan lanseringen av Carisolv 1997 har det  
publicerats mer än 160 kliniska studier kring  
användandet. Det finns också en rad olika  

patent kopplade till produkterna. Som längst  
sträcker sig patent till 2034.

DENTAL

MER ÄN 20 ÅRS ERFARENHET AV FORSKNING  
OCH PRODUKTUTVECKLING KRING BUFFRADE  

HYPOKLORITBASERADE LÖSNINGAR

20
26 27
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Perisolv har i samband med behandling av parodontit 
och periimplantiti visat sig vara en mycket framgångsrik 
behandlingsmetod. Ett flertal internationella studier har 
också bekräftat preparatets goda egenskaper. 

Perisolv är en gel som appliceras i tandköttsfickorna 
och mjukar upp skadad vävnad i tandköttet så att denna 
vävnad kan avlägsnas och därefter underlätta tillväxten 
av frisk vävnad. 

Preparatet har också en antibakteriell effekt och dö-
dar både aeroba och anaeroba bakterier, vilket förbätt-
rar behandlingseffektiviteten. Trots detta är produkten 
helt giftfri och fullständigt miljövänlig. Den enda rest-
produkten är saltvatten. 

Perisolv är användbart för både parodontologer, all-
mäntandläkare och tandhygienister. Preparatet underlät-
tar och effektiviserar det annars slitsamma depurations-
arbetet, det arbete där den infekterade tandköttsfickan 
rengörs och görs fri från skadad och död vävnad. Denna 
vävnad mjukas upp och friktionen i tandköttsfickan re-
duceras, vilket underlättar rengöringen av rotytan och 
den omgivande vävnaden. 

Carisolv är föregångaren 
till minimalinvasiv tand-
vård 
Utan Carisolv hade inte RLS övriga produktportfölj ex-
isterat. Produkten är ett väletablerat preparat som fun-
nits på marknaden sedan 1997. Behandlingsmetoden 
har sedan dess vidareutvecklats med främst nya han-
dredskap och speciella borr. Drygt 160 kliniska studier 
har publicerats om Carisolv

Carisolv är en hypokloritbaserad gel som mjukar upp den 
kariesangripna delen av tanden varefter tandläkaren kan 
avlägsna de angripna delarna med handinstrument el-
ler numera vävnadsbevarande borr. Behandlingsmeto-
den ger också bästa möjliga fästyta för fyllningsmateri-
alet vilket ökar lagningens livslängd.

För alla med tandläkarskräck eller som vill bevara så 
mycket som möjligt av den friska tanden utgör Carisolv 
det främsta alternativet. Till skillnad från traditionell be-
handling är Carisolv förmodligen det bästa exemplet på 
minimalinvasiv tandvård när karies ska avlägsnas. Att 
borra i tänderna kräver oftast bedövning och upplevs 
som obehagligt av stora patientgrupper. Med Carisolv går 
det att minimera både behovet av bedövning och borr.

Perisolv behandlar  
både parodontit och  
periimplantit.
Perisolv är den unika dentalprodukten som behandlar  
både parodontit, mucosit och periimplantit. Prepara-
tets unika egenskaper mjukar upp inflammerad, skadad 
vävnad och låter frisk vävnad vara intakt, vilket under-
lättar behandlingen för patienter men också för utfö-
rande tandläkare och tandhygienister.

Parodontit (tandlossning och inflammerat tandkött) hör 
till några av de vanligaste sjukdomarna i världen och på-
verkar i högsta grad livskvalitén för berörda personer. 
Tandhälsan påverkas av både anlag, livsstil, kostvanor 
och ålder. Uppskattningsvis får närmare hälften av alla 
människor parodontit någon gång under sitt liv.

I takt med att tandimplantat blivit allt vanligare har det 
visat sig att även många människor råkar ut för inflam-
mationer runt implantaten, så kallad periimplantit. Upp-
skattningsvis var femte person drabbas inom tio år. Pe-
riimplantit är en allvarlig tandinflammation som är svår 
att behandla. Inte minst har rökning visat sig ökar ris-
kerna för periimplantit.

Kindersolv är barnens 
bästa behandlingsmetod
Kindersolv blev för ett par år sedan den naturliga upp-
följaren till Carisolv och en uppskattad behandlingsme-
tod som vänder sig till barn och indirekt deras föräldrar. 
Det har länge funnits ett uttalat behov inom tandvården 
att underlätta behandlingar av barns tänder.

Kindersolv har samma effekter och appliceras på samma 
sätt som Carisolv. Gelen mjukar upp den kariesangripna 
vävnaden som därefter kan avlägsnas med handinstru-
ment eller vävnadsbevarande borr. 

Rädslan att gå till tandläkaren är en realitet för många 
vuxna och grundläggs ofta under barndomen. Ett barns 
första kontakt med tandvården kan därför underlättas vä-
sentligt med Kindersolv som behandlingsmetod. Smärta, 
och obehagliga ljud från borren är moment som påver-
kar både vuxna och barn. Dessa moment kan mildras el-
ler undvikas med hjälp av Kindersolv.
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Forskarna konstaterade också att en återväxt av friska väv-
nadsceller möjliggjordes efter behandling med  Perisolv, 
Schmidlin PR, Fujioka-Kobayashi M, Mueller HD, Scu-
lean A, Lussi A, Miron RJ: Effects of air polishing and an 
amino acid buffered hypochlorite solution to dentin sur-
faces and periodontal ligament cell survival, attachment, 
and spreading, Clin Oral Investig, 2016.

Produktområde sårvård
Den 30 mars publicerades en vetenskaplig artikel, Berg-
kvist et. Al: The role of chloramines in treatment of di-
abetic foot ulcers: an exploratory multicentre randomi-
sed controlled trial i Clinical Diabetes and Endocrinology 
med resultaten från den kliniska studien på ChloraSolv.

Utförda studier på ChloraSolv avseende multiresistenta 
bakterier och biofilm med bestämning av halt och tid för 
avdödning presenterades vid WUWHS samt vid SAWC 
under hösten 2016: Kristina Blom, Karin Bergquist, Ul-
rica Almhöjd: Antimicrobial activity of a novel debride-
ment product against multi-resistant bacteria och Time 
Kill analysis of a novel antimicrobial debridement pro-
duct against wound related biofilms.

Resultatutveckling under året
Nettoomsättningen avser dentalprodukter och uppgick 
till 2.880 tkr (2.111 tkr), en ökning med 36,4%. Rörelsere-
sultatet uppgick till – 13.667 tkr (-8.843 tkr) en försämring 
med 4.824 tkr. Rörelsens kostnader, exklusive kostnader 
för varor, har ökat med 5.486 tkr varav personalkostna-
der utgör 2.520 tkr. Under året har fortsatta investeringar 
skett i organisationen. Övriga poster som ökat är hän-
förbara till regulatoriska processer och marknadsbear-
betning av ChloraSolv.

Årets investeringar i materiella anläggningstillgångar 
på 0 tkr (251 tkr) avsåg datorer och produktionsutrust-
ning. Årets investeringar i immateriella anläggningstill-
gångar på 2.089 tkr (2.728 tkr) avsåg investering i Chlora-
Solv samt i patent. 

Baserat på RLS Globals unika teknologiplattform, utveck-
lar, tillverkar och säljer Bolaget vävnadsbevarande produk-
ter för några av de vanligaste sjukdomarna inom tand- 
och sårvård.

Produktportföljen har historiskt varit inriktad på den-
talmarknaden, men fokus under de senaste åren är inom 
området sårvård med ChloraSolv, som ska FDA-regist-
reras respektive CE-märkas.

RLS Global AB är noterat på AktieTorget och hade vid 
utgången av 2016 ca 3.200 aktieägare.

ORGANISATION
Genomsnittligt antal anställda uppgick till 7 (6), varav 5 
(4) är ledande befattningshavare. I september utökades 
ledningen med en CTO, Mats Ahlenius, med lång erfa-
renhet inom forskning och produktutveckling inom sår-
vård och medicinteknik.  
  
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER  
RÄKENSKAPSÅRET
Patent
Nytt patent rörande detektion och borttagning av karies 
med hjälp av minimalinvasiva metoder godkändes i Japan. 
Registreringar av nationellt patentskydd för dermapro-
dukten i: Europa, USA, Kanada, Mexico, Japan och Kina 
pågår liksom registreringsförfaranden för Periimplantit-
patentet.

Produktområde dental
I januari 2016 publicerades en studie från en av de mest 
tongivande parodontologiinstitutionerna, University of 
BERN. In vivo-studien påvisar Perisolvs förmåga att på-
verka biofilm samt att medlet har en antimikrobiell ef-
fekt. Jurczyk et Al 2016: In-vitro activity of sodium-hy-
pochlorite gel on bacteria associated with periodontitis.

I ett vetenskapligt samarbete mellan universitet och 
högskolor från Schweiz, USA och Japan påvisades att 
användning av Perisolv på rotytor är ett säkert och ef-
fektivt behandlingssätt.

Styrelsen och verkställande direktören för RLS GLOBAL AB (publ) org.nr 556726-3495  
framlägger årsredovisningen för räkenskapsåret 1/1 – 31/12 2016.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Förvaltningsberättelse

EN RIKTAD NYEMISSION OCH EN  
FÖRETRÄDESEMISSION GENOMFÖRDES 

MOTSVARANDE 70 MKR.

70
MKR
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FLERÅRSÖVERSIKT
Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.

2016 2015 2014 2013 2012

Nettoomsättning tkr 2.880 2.111 1.324 959 659

Resultat före skatt tkr -13.757 -8.877 -12.992 -13.034 -7.901

Balansomslutning tkr 12.414 9.440 7.067 7.401 8.362

Antal anställda st 7 6 5 4 3

Soliditet % 26,8 28,9 62,0 52,9 71,7

Avkastning på totalt kapital % neg neg neg neg neg

Avkastning på eget kapital % neg neg neg neg neg

Nyckeltalsdefinitioner framgår under Redovisnings- och värderingsprinciperna, not 1.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår, att

Överkursfond 48.463.141

Ansamlad förlust -37.020.028

Årets resultat -13.757.200

-2.314.088

disponeras sålunda, att balanseras i ny räkning -2.314.088

-2.314.088

Beträffande resultatet av bolagets verksamhet och ställningen vid årets slut hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar jämte tillhörande 
notanteckningar.

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

Aktiekapital Överkursfond Balanserat 
resultat

Årets resultat

Ingående balans 2016-01-01 5.293.729 34.453.401 -28.142.547 -8.877.481

Disp. enligt bolagsstämma – – -8.877.481 8.877.481

Teckningsoptioner* – 49.920 – –

Nyemission** 352.915 13.959.820 – –

Årets resultat – – – -13.757.200

Utgående balans 2016-12-31 5.646.644 48.463.141 -37.020.028 -13.757.200

* Inbetalda premier avser incitamentsprogram 2016/2019 med 208.000 teckningsoptioner a 24 öre tecknade av anställd personal.
** Emittering av 3.123.409 aktier.

KVALITET
RLS Global ABs kvalitetsarbete bedrivs i enlighet med 
ISO 13485:2012.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
RLS Global AB utsätts för olika typer av risker i sin verk-
samhet. Dessa kan generellt delas in i marknadsrela-
terade risker, verksamhetsrelaterade risker samt finan-
siella risker.

Marknadsrelaterade risker
Kundernas villighet att köpa varor och tjänster påverkas 
bland annat av det allmänna ekonomiska läget, viljan att 
pröva nya metoder samt deras förmåga att öka effekti-
viteten. Vidare kan det krävas myndighetsgodkännan-
den för att kunna sälja produkterna.

Verksamhetsrelaterade risker
Exempel på risker som är relaterade till verksamheten 
är: Misslyckanden i FoU-projekt till följd av utebliven ef-
fekt, felaktiga metodval eller antaganden, produktions-
störningar, förseningar i leveranser och lanseringar. Det 
kan även vara: Missbedömningar av efterfrågan och till-
växttakten, patentintrång samt ej beviljade patentan-
sökningar.

I Bolaget finns endast åtta personer anställda och om 
en eller flera av dessa lämnar RLS skulle det kunna ha en 
negativ inverkan på dess verksamhet, resultat och finan-
siella ställning. För att motverka detta har bolaget bl a 
utgivit teckningsoptioner till de anställda. Dessutom ar-
betar bolaget med ett nätverk av uppdragstagare med 
verifierad kompetens i olika frågor.

Finansiella risker
Bolaget har ett negativt kassaflöde och är i behov av ka-
pital för att kunna följa befintlig affärsplan. Bolagets fi-
nansiering sker långsiktigt och med respekt för aktieägar-
nas önskan att se en stadig värdetillväxt. En investering 
i RLS Global AB är en risk, men också en möjlighet till 
god avkastning. 

Kassaflöden och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick 
till -13.898 tkr (-7.017 tkr). Rörelsekapitalet har minskat 
med 655 tkr. Kassaflödet från investeringsverksamheten 
uppgick till totalt -2.089 tkr (-2.979 tkr). Kassaflödet från  
finansieringsverksamheten blev totalt 16.363 tkr (10.225 
tkr). Beloppet består av tillskott från nyemission, teck-
ningsoptioner samt upptagande av kortfristiga lån.

Nyemissioner
Företrädesemissionen om 3.123.409 nya aktier besluta-
des av styrelsen den 7 januari 2016, vilket tillförde Bolaget 
ca 14,4 mkr, efter emissionskostnader. Nyemissionen re-
gistrerades 6 april 2016.

Den 15 december beslutade styrelsen att genomföra 
en riktad nyemission och en företrädesemission om 
sammanlagt 8.760.349 aktier motsvarande 70,1 mkr före 
emissionskostnader. Den riktade emissionen på 36,5 mkr 
tecknades av Zebra Holdings and Investments (Guern-
sey) Limited, till 97,5% samt Vallea Holding AG till 2,5% 
och registrerades 3 februari 2017. Företrädesemissionen 
tillförde bolaget 31,6 mkr efter emissionskostnader och 
registrerades 3 april 2017.

Teckningsoptioner
På extra bolagsstämma 21 januari beslutades att utfärda 
ett incitamentsprogram med 208.000 teckningsoptioner 
riktat till de anställda i Bolaget. Varje teckningsoption be-
talades med 0,24 kronor och bolaget tillfördes ca 50 tkr.

Vid värdering av optionsprogram använder bolaget 
värderingsmodellen Black & Scholes. 

I not 5 behandlas Bolagets aktiebaserade incitaments-
program mer utförligt.

Kortfristiga lån
Under februari återbetalades de kortfristiga lånen på 3 
mkr. Under oktober och december upptogs nya sk till-
växtlån från ALMI Företagspartner Väst AB på totalt 5 
mkr. Lånen reglerades i början av mars 2017.



2016 2015

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Not 7. 5.532.625 4.518.154

Patent Not 8. 1.698.114 1.056.913

Övriga immateriella anläggningstillgångar Not 9. 0 0

7.230.739 5.575.067

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra anläggningstillgångar Not 10. 180.788 251.071

Inventarier Not 11. 11.470 22.550

192.258 273.621

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i dotterföretag Not 12. 50.000 50.000

50.000 50.000

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 7.472.997 5.898.688

Omsättningstillgångar 

Färdiga varor och handelsvaror 964.404 997.168

964.404 997.168

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 871.176 128.781

Aktuell skattefordran 128.802 120.819

Övriga fordringar 438.613 335.690

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 630.866 427.575

2.069.457 1.012.865

Kassa och bank Not 16. 1.906.787 1.531.023

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 4.940.648 3.541.056

SUMMA TILLGÅNGAR 12.413.645 9.439.745

 Balansräkning
PER DEN 31/12

2016 2015

Nettoomsättning 2.880.303 2.110.514

Övriga rörelseintäkter Not 3. 325.202 134.154

3.205.505 2.244.668

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -955.286 -656.084

Övriga externa kostnader Not 4. -8.436.304 -5.705.607

Personalkostnader Not 5. -6.943.986 -4.423.489

Avskrivningar och nedskrivningar av immateriella 
och materiella anläggningstillgångar Not 6.

-514.496 -293.751

Övriga rörelsekostnader -22.312 -8.399

-16.872.384 -11.087.330

RÖRELSERESULTAT -13.666.879 -8.842.662

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 101 1.221

Räntekostnader och liknande resultatposter -90.422 -36.040

-90.321 -34.819

RESULTAT FÖRE SKATT -13.757.200 -8.877.481

Skatt på årets resultat 0 0

ÅRETS RESULTAT -13.757.200 -8.877.481

 Resultaträkning
FÖR TIDEN 1/1 – 31/12
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DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat -13.666.879 -8.842.662

Avskrivningar samt återföring nedskrivningar 514.496 293.751

Erlagd ränta, netto -90.321 -5.818

Betald inkomstskatt 0 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändring av rörelsekapital -13.242.704 -8.554.729

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning/minskning varulager 32.764 69.276

Ökning/minskning av fordringar -1.056.592 471.513

Ökning/minskning av skulder 368.446 996.749

Kassaflöde från den löpande verksamheten -13.898.086 -7.017.191

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Not 7, 8. -2.088.805 -2.727.792

Förvärv av materiella anläggningstillgångar Not 10, 11. 0 -251.412

Förvärv av dotterföretag 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -2.088.805 -2.979.204

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Upptagande av kortfristiga lån 5.000.000 3.000.000

Återbetalning av kortfristiga lån -3.000.000 0

Tillskott emissioner samt teckningsoptioner 14.362.655 7.224.754

Kassaflöde från investeringsverksamheten 16.362.655 10.224.754

Årets kassaflöde 375.764 228.359

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS BÖRJAN Not 16 1.531.023 1.302.664

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 1.906.787 1.531.023

 Kassaflödesanalys
PER DEN 31/12

2016 2015

EGET KAPITAL & SKULDER

Eget kapital 
Bundet eget kapital 

Aktiekapital Not 13. 5.646.645 5.293.729

5.646.645 5.293.729

Fritt eget kapital

Överkursfond 48.463.141 34.453.401

Balanserat resultat -36.939.928 -28.142.547

Årets resultat -13.757.200 -8.877.481

-2.314.088 -2.566.627

SUMMA EGET KAPITAL 3.332.557 2.727.102

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder 24.050 80.500

Leverantörsskulder 1.004.353 1.624.094

Kortfristiga lån Not 14, 17.                     5.000.000 3.000.000

Övriga korta skulder 261.527 110.210

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 15. 2.791.158 1.897.839

9.081.088 6.712.643

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 9.081.088 6.712.643

SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER 12.413.645 9.439.745

 Balansräkning forts.
PER DEN 31/12
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Aktiebaserade incitamentsprogram
Bolaget har två utestående incitamentsprogram riktade till an-
ställda. Vid fullt utnyttjande kommer det att emitteras 672.880 
aktier vilket leder till utspädningseffekt om maximalt ca 1,2 pro-
cent av befintligt aktiekapital och befintliga röster.

Inom ramen för incitamentsprogrammet 2015/2018 teckna-
des 445 000 teckningsoptioner som vardera, efter omräkning 
till följd av Bolagets genomförda företrädesemision 2015 och 
2016, ger rätt att teckna 1,04 nya aktier i Bolaget, med teck-
ningskurs 2,89 SEK och teckningsperiod 1 april – 30 juni 2018. 
Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer Bola-
gets aktiekapital att öka med 52.291,78 SEK genom nyemis-
sion av 462.800 aktier.

Inom ramen för incitamentsprogrammet 2016/2019 teckna-
des 208 000 teckningsoptioner som vardera, efter omräkning till 
följd av Bolagets genomförda företrädesemission 2016, ger rätt 
att teckna 1,01 nya aktier i Bolaget, med teckningskurs 9,23 SEK 
och teckningsperiod 22 januari – 15 februari 2019. Vid fullt ut-
nyttjande av teckningsoptionerna kommer Bolagets aktiekapital 
att öka med 76.028,73 SEK genom nyemission av 210.080 aktier.

NOT 6.  
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR

 2016 2015
Utvecklingsarbeten 153.786 153.787
Patent 279.347 150.571
Maskiner och inventarier 81.363 81.363
Avskrivningar enligt plan 514.496 385.721
Nedskrivningar – –
Återföring nedskrivningar – -91.970

NOT 7.  
BALANSERADE UTGIFTER FÖR UTVECKLINGSARBETEN

 2016 2015
Ingående anskaffningsvärde 7.011.060 5.107.274
Inköp 1.168.257 1.903.786
Försäljningar/utrangeringar – –
Utgående ack anskaffningsvärden 8.179.317 7.011.060

Ingående avskrivningar 2.492.906 2.431.089
Återföring nedskrivning  -91.970
Försäljningar/utrangeringar – –
Årets avskrivningar 153.786 153.787
Utgående ack avskrivningar 2.646.692 2.492.906
Bokfört värde 5.532.625 4.518.154 

NOT 4.  
LEASING

 2016 2015
Framtida minimileasingavtal 1.804.205 1.243.233
Förfaller inom 1 år 60.165 112.008
Senare än 1 år 1.744.040 1.121.576
Senare än 5 år – –
Årets kostnadsförda leasingavgifter 659.749 592.709

Bolagets leasingavtal avser personbilar, utrustning samt lokal-
hyror.

NOT 5.  
MEDELTALET ANSTÄLLDA OCH KOSTNADEN  
FÖR DESSA

 2016 2015
Antal anställda 7 6
Varav kvinnor 4 4
Ledande befattningshavare 5 4
Varav kvinnor 2 2

Styrelse & VD  
Lönekostnad 1.259.000 1.214.500
Arvoden 300.000 350.000
Sociala kostnader 723.207 649.174
varav pensionskostnader 327.629 278.183
Totalt styrelse & VD 2.282.207 2.213.674

Övriga  
Lönekostnad 3.711.223 2.170.434
Sociala kostnader 1.739.602 1.186.225
varav pensionskostnader 854.247 607.779
Totalt övriga 5.450.825 3.356.659
Före aktivering     5.850.180 4.315.552

Till styrelsen och ordförande utgår arvode enligt bolagsstäm-
mans beslut. Verkställande direktör har erhållit lön, inklusive 
bonus, med 1.294 tkr (1.165 tkr). Därutöver har han tjänstepen-
sion motsvarande 21% och tillgång till tjänstebil. Mellan bola-
get och verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsäg-
ningstid om sex månader. Något avgångsvederlag utgår ej.

399 tkr (959.tkr) av personalens kostnader har aktiverats för pro-
duktframtagning av ChloraSolv, se not 7 för mer totalt aktiverat.

 Tilläggsupplysningar
Varulager
Varulager är värderat enligt lägsta värdets princip till det läg-
sta av anskaffningsvärdet och återanskaffningsvärdet enligt 
först-in först-ut metoden.

Finansiella instrument
Finansiella anläggningstillgångar har värderats till det lägsta 
av anskaffningsvärdet och återanskaffningsvärdet enligt 11:e 
och 27:e kapitlet.

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditeten beräknas genom att det egna kapitalet tillsammans 
med 78 % av bolagets obeskattade reserver ställs i förhållande 
till balansomslutningen.

Avkastning på totalt kapital beräknas genom att resultatet 
före avdrag för räntekostnader ställs i förhållande till balans-
omslutningen.

Avkastning på eget kapital beräknas genom att resultatet ef-
ter finansiella poster ställs i förhållande till eget kapital och obe-
skattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt).

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden.

NOT 2.  
UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR

Bolaget har 2015 och 2016 bedömt att produktutveckling av 
ChloraSolv ska aktiveras då det ekonomiska värdet motiveras 
av framtida intäkter.

Bolaget har i övrigt inga väsentliga uppskattnings- och be-
dömningsposter som väsentligt påverkar bolagets räkenskapser.

NOT 3.  
ÖVRIGA  RÖRELSEINTÄKTER

 2016 2015
Hyresintäkter 183.173 112.393
Övrigt 142.029 21.761
TOTAL 325.202 134.154

I posten Övrigt ingår 88 tkr (0) avseende nyinrättad admini-
strativ ersättning.

NOT 1. 
REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovis-
ning och koncernredovisning (K3). Tillämpade redovisnings- 
och värderingsprinciper överensstämmer med föregående år. 

Intäkter
Intäkter avseende varuförsäljning redovisas enligt kapitel 23, 
när företaget har överfört väsentliga risker och fördelar som är 
förknippade med varorna på köparen. Inkomster från statliga 
bidrag redovisas enligt kapitel 24.

Inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas el-
ler erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare 
års aktuella skatt och förändring i uppskjuten skatt.

Materiella anläggningstillgångar
De materiella anläggningstillgångarna har skrivits av enligt plan 
över tre eller fem år.

Immateriella anläggningstillgångar
Utgifter för förvärvande av patent balanseras och skrivs av lin-
järt över dess avtalsreglerade nyttjandetid, normalt högst 20 
år. Registrerade patent skrivs av på 3–18 år över respektive pa-
tents löptid.

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten skrivs av linjärt 
över den period som de förväntade fördelarna beräknas komma 
företaget tillgodo. För närvarande är avskrivningstiden 16–17 år 
beroende på respektive produkts livslängd samt patent.

Aktivering av internt upparbetade immateriella anlägg-
ningstillgångar
Bolaget aktiverar internt upparbetade immateriella anlägg-
ningstillgångar när kriterier för tillgångar uppfylls.

Pensioner
I bolaget finns det i dagsläget pensionsplaner för samtliga an-
ställda. Pensionsplanerna är avgiftsbestämda och beräknas ut-
ifrån en viss procentsats av månadslönen.

Leasingavtal
Bolaget redovisar alla finansiella leasingavtal som operatio-
nella leasingavtal.
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NOT 12.  
ANDELAR I DOTTERBOLAG

Bolag: Perisolv AB   
Antal Aktier: 50.000 st  
Kvotvärde: 1 kr   
Andel av aktiekap: 100 %  
Bokf. värde: 50.000

Perisolv AB har säte i Göteborg. Eget kapital uppgår till 50.000 kr. 

NOT 13. 
AKTIEKAPITAL

49.974.546 (46.851.137) st aktier med kvotvärde 11,3 öre (11,3 öre). 

NOT 14. 
KORTFRISTIGT LÅN

Under februari amorterades 3 mkr sk brygglån. Under okto-
ber och december upptogs två sk tillväxtlån a 2,5 mkr vardera 
från ALMI Företagspartner Väst AB. Företagsinteckningar är 
ställda i säkerhet för lån på 5 Mkr från ALMI Företagspartner 
Väst AB, se not 17.

NOT 15.  
UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA  
INTÄKTER

 2016 2015
Upplupna löner 824.211 633.170
Upplupna sociala kostnader 423.497 272.510
Upplupen löneskatt 402.600 290.614
Övriga interimsskulder 1.140.850 701.545
Bokfört värde 2.791.158 1.897.839

NOT 16.  
KASSA OCH BANK

 2016 2015
Banktillgodohavanden 1.906.787 1.531.023
Bokfört värde  1.906.787    1.531.023

NOT 17.  
STÄLLDA SÄKERHETER

 2016 2015
Företagsinteckningar 5.000.000 –
Värde  5.000.000                  – 
 

NOT 18.  
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS 
UTGÅNG

Den 15 december beslutade styrelsen en riktad nyemission och 
en företrädesemission om sammanlagt 8.760.349 aktier till teck-
ningskurs 8 kr per aktie. Likvid för den riktade nyemissionen 
på 36,5 mkr inflöt under januari och blev registrerad 3 febru-
ari 2017. Företrädesemissionen tillförde Bolaget ca 31,6 mkr ef-
ter emissionskostnader och den blev likvidreglerad under mars 
samt registrerad 3 april 2017.

Tillväxtlånet från ALMI Företagspartner Väst AB på 5 Mkr 
amorterades i början av mars 2017.

NOT 10.  
MASKINER & ANDRA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

 2016 2015
Ingående anskaffningsvärde        736.426 504.214
Inköp – 232.212
Försäljningar/utrangeringar – –
Utgående ack anskaffningsvärden   736.426 736.426

Ingående avskrivningar  485.355 415.072
Försäljningar/utrangeringar – –
Årets avskrivningar    70.283 70.283
Utgående ack avskrivningar 555.638 485.355
Bokfört värde 180.788   251.071

 
NOT 11.  
INVENTARIER
 
 2016 2015
Ingående anskaffningsvärde 56.296         37.096
Inköp – 19.200
Försäljningar/utrangeringar – –
Utgående ack anskaffningsvärden        56.296 56.296

Ingående avskrivningar 33.746 22.666
Försäljningar/utrangeringar - –
Årets avskrivningar 11.080 11.080
Utg ack avskrivningar 44.826 33.746
Bokfört värde 11.470 22.550 

NOT 8.  
PATENT

 2016 2015
Ingående anskaffningsvärde 1.326.103 502.097
Inköp 920.548 824.006
Försäljningar/utrangeringar – –
Utgående ack anskaffningsvärden 2.246.651 1.326.103

Ingående avskrivningar 269.190 118.618
Försäljningar/utrangeringar – –
Årets avskrivningar 279.347 150.571
Utgående ack avskrivningar 548.537 269.190
Bokfört värde 1.698.114 1.056.913

NOT 9.  
ÖVRIGA IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

 2016 2015
Ingående anskaffningsvärde 357.300 357.300
Inköp – –
Försäljningar/utrangeringar – –
Utgående ack anskaffningsvärden 357.300 357.300

Ingående avskrivningar – –
Ingående nedskrivning 357.300 357.300
Försäljningar/utrangeringar – –
Årets avskrivningar – –
Utgående ack avskrivningar  
och nedskrivningar 357.300 357.300
Bokfört värde 0 0 



verka förmågan att fortsätta verksamheten och att an-
vända antagandet om fortsatt drift. Antagandet om 
fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verk-
ställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra 
med verksamheten eller inte har något realistiskt alter-
nativ än att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om hu-
ruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegent-
ligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse 
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en 
hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en re-
vision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sve-
rige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet 
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund 
av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om 
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas på-
verka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen 
av årsredovisningen finns på Revisorsnämndens webb-
plats: www.revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/
documents/rev_dok/revisors_ansvar.pdf. Denna beskriv-
ning är en del av revisionsberättelsen.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH 
ANDRA FÖRFATTNINGAR
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört 
en revision av styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för RLS Global AB för år 2016 samt av förslaget 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten en-
ligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar sty-
relsens ledamöter och verkställande direktören ansvars-
frihet för räkenskapsåret.

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN 
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för RLS  
Global AB för år 2016. Bolagets årsredovisning ingår på 
sidorna 31–42 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprät-
tats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i 
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbo-
lagets finansiella ställning per den 31 december 2016 och 
av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är fören-
lig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer re-
sultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt an-
svar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnit-
tet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
RLS Global AB enligt god revisorssed i Sverige och har i 
övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräck-
liga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har an-
svaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger 
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrel-
sen och verkställande direktören ansvarar även för den 
interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att 
upprätta en årsredovisning som inte innehåller några vä-
sentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegent-
ligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrel-
sen och verkställande direktören för bedömningen av 
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upp-
lyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan på-

Till bolagsstämman i RLS Global AB, org.nr 556726-3495

Revisionsberättelse

Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits 2017-05-09

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

BO ÅSELL
Auktoriserad revisor

JOACHIM CEDERBLAD
Styrelseordförande

JAN FORNELL
Styrelseledamot

CHRISTER HÄGGLUND
Styrelseledamot

STEVE KROGNES
Styrelseledamot

KENTH HANSSEN
Verkställande direktör

GÖTEBORG 2017-04-27

REVISIONSBERÄTTELSE
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Ledning

KENTH HANSSEN

Född: 1971
Utbildning: Marknads- 

ekonom, Ingenjör. 
Tidigare uppdrag bl.a: delägare To-
day AB, Sälj/ Marknadschef Lindorff 

och Försäljningschef MTG AB
Aktieinnehav: 127.864

Teckningsoptioner: 220.000 

ULRICA ALMHÖJD

Född: 1969
Utbildning: Odontologie doktor,
Licentiat och magister i biokemi

Tidigare uppdrag:  
Kalkylator/tidplanerare Skanska,
applikationskemist Astra Hässle,  
Akzo Nobel produktutvecklare,  

MediTeam, Orasolv 
Aktieinnehav: 9.913

Teckningsoptioner: 140.000 

ANNELIE SKAFTE PERSSON

Född: 1965
Utbildning: Civilekonom,  

Executive MBA
Tidigare uppdrag bl.a:  
VD CFO Cellectricon AB,  

CFO Mentice AB och Koncernredo- 
visningschef Nobel Biocare AB 

Aktieinnehav: 29.308
Teckningsoptioner: 40.000

MAGNUS OLSSON

Född: 1962
Utbildning: Civilekonom

Tidigare uppdrag bl.a: Utbildnings-
chef, Försäljningschef Norden  

Straumann, Event Manager Nobel 
Biocare AB, VD Stage IT 
Aktieinnehav: 65.943

Teckningsoptioner: 170.000

MATS AHLENIUS

Född: 1962
Utbildning: Civilingenjör i kemiteknik

Tidigare uppdrag bl.a: 
Utvecklingschef, Forskningschef  
och Innovationschef Mölnlycke  

Health Care, Clinical Project  
Manager AstraZeneca AB 

Aktieinnehav: 12.500
Teckningsoptioner: – 

VD

FORSKNINGS- 
CHEF

MARKNADS- OCH 
FÖRSÄLJNINGSCHEF

CFO CTO

KALENDARIUM

Delårsrapport Q1  
31 maj 2017

Årsstämma  
8 juni 2017, Göteborg

Delårsrapport Q2  
31 augusti 2017

Delårsrapport Q3  
30 november 2017

Bokslutskommuniké 2017  
28 februari 2018

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till nå-
gon försummelse som kan föranleda ersättningsskyl-
dighet mot bolaget

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagsla-
gen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till disposi-
tioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt ut-
talande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet be-
döma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt god revi-
sionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder 
eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyl-
dighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med ak-
tiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen 
av förvaltningen finns på Revisorsnämndens webbplats: 
www.revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/do-
cuments/rev_dok/revisors_ansvar.pdf. Denna beskriv-
ning är en del av revisionsberättelsen.

Stockholm den 9 maj 2017
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

BO ÅSELL
Auktoriserad revisor

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sve-
rige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnit-
tet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
RLS Global AB enligt god revisorssed i Sverige och har i 
övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräck-
liga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi-
tioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag 
till utdelning innefattar detta bland annat en bedöm-
ning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de 
krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och ris-
ker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konso-
lideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och för-
valtningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar 
bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekono-
miska situation, och att tillse att bolagets organisation är 
utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och 
bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontroll-
eras på ett betryggande sätt. Den verkställande direk-
tören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrel-
sens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring 
ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att 
medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 
därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet 
kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkstäl-
lande direktören i något väsentligt avseende:
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Tryckeri 
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Styrelse

JOACHIM CEDERBLAD

Invald: 2011 | Född: 1956
Utbildning: Civilekonom

Tidigare uppdrag: Orasolv,  
Svenska Smakupplevelser,  

Mack Ölbryggerier AS, French Bakery AB
Nuvarande uppdrag:  

Oskarsberg i Nacka AB,  Järna Glass AB
Aktieinnehav: 2.067.901 

CHRISTER HÄGGLUND

Invald: 2012 | Född: 1953
Utbildning: Civilekonom

Nuvarande uppdrag: EMH Produktion AB,  
Heartworkers AB, Valsta Invest AB, RLS Intressenter AB,  
Rentals United AB, FB Sverige AB, Hotel Diplomat AB,  

Olebrumm Invest AB, Christiania Compagnie AB
Aktieinnehav: 13 436 784 aktier via RLS Intressenter AB 

(som har totalt 16 553 396 aktier)

JAN FORNELL

Invald: 2011 | Född: 1943
Utbildning: Tandläkare,  

Specialist i Parodontologi
Nuvarande uppdrag:  

Gingiv All Jan Fornell AB, JBR  
Dentaltekniska AB, JBR Försäljnings AB

Aktieinnehav: 338.499

STEVE KROGNES

Invald: 2016 | Född: 1968
Utbildning: Civilekonom

Nuvarande uppdrag:  
CFO Denali Therapeutics Inc,  

Styrelseledamot Corvus Pharmaceuticals Inc
Aktieinnehav: 1 487 578 aktier via RLS Intressenter AB 

(som har totalt 16 553 396 aktier) 

STYRELSE- 
ORDFÖRANDE

ORDINARIE  
LEDAMOT

ORDINARIE  
LEDAMOT

ORDINARIE  
LEDAMOT
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