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RLS Global AB 
Delårsrapport 
januari–mars 2018 
Ökat intresse för RLS dentala produkter 

1 JANUARI−31 MARS I SAMMANDRAG 

• Nettoomsättningen uppgick till 0,1 MSEK (0,2), en minskning med 3 %. 

• Totala rörelseintäkter uppgick till 0,2 MSEK (0,2), en minskning med 3 %. 

• Rörelseresultatet uppgick till -4,8 MSEK (-4,4) 

• Resultat uppgick till -4,8 MSEK (-4,4) 

• Resultatet per aktie efter utspädning var -0,08 SEK (-0,08) 

• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -6,0 MSEK (-4,6) 

• Likvida medel vid periodens slut uppgick till 37,8 MSEK (59,8) 

• Soliditeten uppgick till 90 % (88) 
 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER Q1 

 

• Inledande möte samt en kontinuerlig dialog med både Notified Body och Competent Authority har pågått under 
perioden för att underlätta granskningen.  

• RLS har granskats av Lloyds (LRQA) med avseende på vårt kvalitetssystem och ISO 13485, med gott resultat. 

• LRQA har även gjort en inspektion av RLS för att granska hur beredda vi är på att hantera både sårvårdsprodukter 
och klass III produkter, utifrån det Medicintekniska direktivet. Även detta har gått bra. 

• Förberedelserna inför Europerio9 ”världens största parodkonferens” har pågått under perioden. Vår samarbets-
partner Regedent presenterar data från studier genomförda med Perisolv på konferensen.   
 

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN 

• Karin Fischer rekryteras som ny VD för RLS Global och tillträder sin roll 20 augusti. 

• Design Dossier för ChloraSolv är inskickad till vår Notified Body LRQA och granskning pågår. Vi har en kontinuerlig 
kontakt med både Notified Body och Competent Authority för att underlätta granskningen.  

• THC i Japan lägger orders på Carisolv och Perisolv motsvarande dubbla volymen för hela 2017.  

• En föreläsning för ca 700 tandläkare/tandvårdspersonal genomfördes i Japan under april månad.  

• Förberedelserna för nästa konferens i Japan 1 juli där 1 000 tandläkare/tandvårdsperonal kommer att delta har 
under perioden varit i full gång.  

• Anders Husmark och Mats Ahlenius var på plats på två av världens största sårvårdskonferenser SAWC i Las Vegas 
och EWMA. 

• Ansökan om att få starta nästa kliniska studie för ChloraSolv är inlämnad till Etisk kommitté samt läkemedelsverket. 

 
  

INLEDNING 
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Ökat intresse för RLS dentala 
produkter  
Året har inletts med ett ökat intresse för våra dentala produkter. Samtidigt fortsätter certifieringen av 

ChloraSolv enligt plan och vi har en kontinuerlig kontakt med både Notified Body och Competent  Aut-

hority för att underlätta granskningen. 

Trots att hela bolaget under de två senaste åren trans-

formerats för att kunna bli en trovärdig och långsiktig 

aktör på sårvårdsmarknaden, så märker vi under årets 

två första kvartal att RLS dentala produkter tilldrar sig 

ett allt större intresse. 

Vår japanska distributör THC har under perioden åter-

kommit med orders för Perisolv och Carisolv motsva-

rande dubbla volymen för hela 2017.  Sammantaget in-

nebär det att försäljningen av våra dentala produkter 

under året kommer att öka avsevärt i jämförelse med 

föregående år. 

 

De optimistiska tongångarna för dentalprodukterna 

förstärks ytterligare av att vår europeiska samarbets-

partner Regedent i juni kommer presentera ett flertal 

studier kring Perisolv inför branschen på Europerio9 i 

Amsterdam. Ett bra genomslag under och efter Europe-

rio9 kan komma att ytterligare förstärka den positiva 

trenden för våra dentala produkter. 

 

Inom bolaget har vi haft ett stort fokus på lanseringen 

av ChloraSolv under 2019. Inledande möte med vår No-

tified Body Lloyd´s gör oss optimistiska inför kommande 

konsultation med det engelska läkemedelsverket 

MHRA som kommer att granska delar av innehållet. Vi 

ser med tillförsikt fram mot den fortsatta granskningen 

av vår Design Dossier och att certifieringen blir klar in-

nan årsskiftet. 

När det gäller Mellanöstern har vi nu varslat Equivaa om 

att den exklusiva försäljningsrätten kommer att föränd-

ras. Vi har kvar dialogen med bolaget men avtalet om 

exklusiv försäljningsrätt kommer att upphöra om dom 

inte lyckas registrera produkten innan årsskiftet. Vi ser 

oss nu om efter ytterligare samarbetspartners eftersom 

Mellanöstern är en fortsatt mycket intressant marknad 

för ChloraSolv. 

 

På hemmaplan har vi sedan en tid haft igång tillverk-

ningen av innehållet i våra produkter på Biora i Malmö 

men fyllning och packning har gjorts i egen regi. Den 

slutliga produktionsöverföringen är i sitt slutskede där 

Biora kommer att kunna både tillverka och fylla direkt 

efter sommaren och det blir direkt flera tusen enheter 

som nu väntar på att verkställas. Bland annat ordern 

från Japan på både Carisolv också Perisolv. 

 

Slutligen vill jag passa på att tacka för mig efter några 

fantastiska år på RLS Global. Det har varit en otroligt 

spännande och utvecklande resa att leda omställningen 

från ett renodlat dentalföretag till att även kunna bli en 

snabbrörlig aktör inom sårvård. Av personliga skäl var 

det dags att lämna över till Karin Fischer som med sin 

erfarenhet och kompetens kommer att lyfta bolaget till 

nya nivåer. Jag går nu vidare till ett annat arbete inom 

näringslivet, men kommer naturligtvis följa hur det går 

för RLS. Inte minst för att ChloraSolv och våra dentala 

produkter kommer att bidra till ett bättre liv för många, 

människor med svårläkta sår och tandlossningssjukdo-

mar. Till glädje för dem och självklart till glädje för alla 

våra aktieägare som med stort engagemang följer bola-

gets utveckling.  

 

 

Mölndal, 31 maj 2018 

 
Kenth Hanssen, VD, RLS Global AB 

 

VD-KOMMENTAR  
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NY VD PÅ RLS GLOBAL AB  

Karin Fischer vill ta RLS Global 
till nästa nivå  
Den 20 augusti tillträder Karin Fischer som ny VD för RLS Global. Hon gör det med 15 års erfarenhet 
inom medicinteknik och Life science.  
– RLS har byggt en stark kompetens inom sårvård och nischade dentalprodukter. När ChloraSolv får sitt 
godkännande av Lloyd´s samt engelska läkemedelsverket, kommer vi kunna nå helt nya nivåer med bo-
laget, konstaterar Karin Fischer i sin första intervju för RLS.  
 
Även om Karin Fischer är mitt uppe i karriären, så inne-

bär det nya jobbet att cirkeln sluts. Ett av de första job-

ben efter civilekonomexamen var nämligen inom sår-

vårdsdivisionen på den globala läkemedelskoncernen 

Johnson & Johnson. Det är heller ingen slump att det 

var just Karin Fischer som erbjöds VD-skapet när nuva-

rande VD Kenth Hanssen valde att lämna över på egen 

begäran. 

– Jag träffade Kenth redan för fyra år sedan och vi har 

haft kontakt sedan dess. När bolagets styrelseordfö-

rande Peter Hentschel ville se mig som VD var det omöj-

ligt att säga nej. Med ett team av ytterst kompetenta 

medarbetare och preparat som kan bana väg för nya 

behandlingsmetoder inom sårvård blev valet ganska 

enkelt. 

Karin Fischer har haft flera olika uppdrag under sina 15 
år inom medicinteknik. 
– Även om jag brinner starkt för sälj och marknadsfö-
ring så var jag kvalitets- och complianceansvarig för 
Johnson & Johnson under sju år. För bolag inom vår 
bransch hänger dessa områden ihop. Garanterad hög 
kvalitet under tillverkningsprocessen måste finnas på 
plats för en trovärdig marknadsföring och i kontakter 
med professionen. 

Karin har arbetat globalt de senaste sju åren och varit 
verksam inom flera kliniska områden. De senaste två 
åren var hon bosatt i USA på uppdrag av XVIVO Perfus-
ion.  

Enligt Peter Hentschel har Karin Fischer de egenskaper 
som krävs för att lyckas i rollen som VD för ett medicin-
tekniskt företag med globala ambitioner.  
– Karin har en perfekt bakgrund för att fortsätta ut-
veckla RLS. Hon har erfarenhet från både internation-
ella storföretag som Getinge och Johnson & Johnson, 
men också mindre aktörer som XVIVO Perfusion som 
ligger på Nasdaq Mid Cap och specialiserade på lung-
transplantationer.  

– Just för XVIVO har Karin ansvarat för att etablera bo-
laget på den viktiga amerikanska marknaden och det är 
en erfarenhet jag hoppas RLS kan dra nytta av. Sedan 
har Karin ett stort personligt driv och det kan vara av-
görande när vi nu kommer att gå in i en ny fas med bo-
laget efter godkännande av ChloraSolv, säger Peter 
Hentschel. 

 

 

 

 

Karin Fischer ny VD på RLS Global AB fr o m 20 augusti-18 
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Karin Fischer har kunnat följa RLS utveckling på distans 
under de senaste åren och blir nu ansvarig för ut-veckl-
ingen tillsammans med ledningsgruppen och styrelsen. 
Hon har redan träffat de flesta medarbetarna och kom-
mer även vara med när RLS har sin bolagsstämma den 
13 juni.- 

– Sommaren kommer ägnas åt informationsinhämtning 
och reflektion. Under hösten ska jag presentera en 
handlingsplan för styrelsen och hur vi ska agera de 
närmaste åren. 2019 kommer bli ett mycket spännande 
år med många viktiga milstolpar för RLS.  

– Avslutningsvis vill jag ändå framhålla vilket stort för-

ändringsarbete Kenth Hanssen och ledningsgruppen 

gjort de senaste två åren. Att gå från ett renodlat den-

talbolag till att även omfatta sårvårdsprodukter är ett 

tufft arbete. För min del ska detta arbete nu förvaltas 

men självklart även utvecklas till nya nivåer och där vi 

har ett globalt patient- och kundfokus och en bra, tro-

värdig dialog med våra aktieägare. 

 

 

 

 

Föreläsning i Japan 
Den första av två planerade föreläsningar är genomförd i Japan med stort intresse. Ca 700 tandläkare 

och tandvårdspersonal deltog vid första tillfället och ca 1 000 är anmälda till 1 juli 2018.

Professor Peter Lingström(th) och Professor Stefan Renvert (tv) med sin värd Dr. Ono under 
föreläsningar i Osaka, Japan. 
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RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER 

RLS Global AB utsätts för olika typer av risker i sin verksamhet. 

Dessa kan generellt delas in i marknadsrelaterade risker, verk-

samhetsrelaterade risker samt finansiella 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 effektiviteten. Det kan 

inte garanteras att gällande produktregistreringar kan behål-

las då regelverken kan förändras. Vidare kan det inte garant-

eras att nya myndighetsgodkännanden erhålls för att produk-

terna skall kunna säljas. 

Verksamhetsrelaterade risker 

Misslyckanden i FoU-projekt till följd av utebliven effekt, fel-

aktiga metodval eller antaganden, produktionsstörningar, 

förseningar i leveranser och lansering samt missbedömningar 

av efterfrågan och tillväxttakt, patentintrång samt ej beviljade 

patentansökningar. I bolaget finns åtta anställda och om en 

eller flera av dessa lämnar RLS skulle det kunna ha en negativ 

inverkan på dess verksamhet, resultat och finansiella ställ-

ning. 

Finansiella risker 

Bolaget har ett negativt kassaflöde och är i behov av kapital 

för att kunna följa befintlig affärsplan. Bolagets finansiering 

sker långsiktigt och med respekt för aktieägarnas önskan att 

se en stadig värdetillväxt. En investering i RLS Global AB är en 

risk, men också en möjlighet till god avkastning. 

KOMMENTAR TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄK-

NINGAR FÖR Q1 2018 

Nettoomsättningen för januari-mars uppgick till 133 TSEK 

(153 TSEK) vilket är en minskning med 3,1 % jämfört med 

samma period 2017. Summa rörelseintäkter för perioden 

uppgick till 157 TSEK (162 TSEK). 

 

Rörelseresultat på -4,8 MSEK (-4,4 MSEK) är något lägre än för 

samma period 2017 vilket till största delen beror på högre 

kostnader för kvalitet. 

Periodens investeringar på 1,1 MSEK (0,6 MSEK) avsåg: Ned-

lagda FoU kostnader ChloraSolv 0,8 MSEK (0,5 MSEK), patent 

0,2 MSEK (0,1 MSEK) samt laboratorieutrustning 0,1 MSEK 

(0,0 MSEK). 

 

Per Q1 2017 var likvid från nyemissioner inkommen med 

netto 68 052 TSEK. Två emissioner under 2017 tillförde till-

sammans 70 082 TSEK före emissionskostnader och en total 

aktiekapitalhöjning å 989 835 SEK med 8 760 349 aktier. Efter 

avdrag för emissionskostnader på 2 120 TSEK och återbetal-

ning av ALMI tillväxtlån på 5 000 TSEK, blev netto finansiering 

62 962 TSEK för helåret 2017. 

GRANSKNING AV REVISOR 

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bola-

gets revisor. 

ÅRSSTÄMMA 

Datum för årsstämman är den 13 juni 2018 kl 13.00. Årsredo-

visningen fanns tillgänglig på företagets webbplats den 15 

maj. 

NÄSTA RAPPORT 

Nästa rapport är halvårsrapport avseende januari-juni 2018 

och kommer att publiceras den 31 augusti 2018. 
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FÖRSÄKRAN 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna 

bokslutskommuniké ger en rättvisande översikt av Bolagets 

verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga 

risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. 

HANDELSPLATS OCH CERTIFIED ADVISER 

RLS Globals aktier är sedan 17 maj 2017 noterade på Nasdaq 

First North och handel sker med kortnamn RLS. Bolagets Cer-

tified Advisor är Erik Penser Bank. Under perioden 2012-2017 

var bolaget noterat på Aktietorget. 

ÖVRIG INFORMATION 

För ytterligare information om RLS Global ABs verksamhet 

hänvisas till bolagets hemsida: www.rlsglobal.se 

FÖR FRÅGOR HÄNVISAS TILL 

Kenth Hanssen, VD 

E-post: kenth.hanssen@rlsglobal.se  

Telefon: +46 (0)732-74 80 42 

 

 

 

RLS Global AB (publ) 

Organisationsnummer 556726-3495 

 

Göteborg, 31 maj 2018 

 

Peter Hentschel Karin Eliasson Christer Hägglund Steve Krognäs 

Styrelseordförande Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot 

 

OFFENTLIGGÖRANDE 

Denna information är sådan information som RLS Global AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-

förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2018 kl 

8.30. 

 

 

 

 

  

http://www.rlsglobal.se/
mailto:kenth.hanssen@rlsglobal.se
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FINANSIELL INFORMATION  

Sammanfattning av  
finansiell information 

RESULTATRÄKNING (KSEK)      

  JAN-MAR 2018 JAN-MAR 2017 JAN–DEC 2017  

Nettoomsättning  133 153 2 337  

Övriga intäkter  24 9 232  

Summa rörelseintäkter  157 162 2 569  

      

Rörelsens kostnader  -4 864 -4 389 -21 266  

Av- och nedskrivningar  -135 -134 -594  

Rörelseresultat  -4 842 -4 361 -19.291  

      

Finansiellt netto  1 -40 -41  

Resultat efter finansiella poster  -4 841 -4 401 -19 332  

      

Skatt på periodens resultat  0 0 0  

Periodens resultat  -4 841 -4 401 -19 332  

      

BALANSRÄKNING (KSEK)      

 Not 31 MAR 2018 31 MAR 2017 31 DEC 2017  

Anläggningstillgångar      

Immateriella anläggningstillgångar  11 623 7 710 10 767  

Materiella anläggningstillgångar  256 172 167  

Finansiella anläggningstillgångar  50 50 50  

Summa anläggningstillgångar  11 929 7 932 10 984  

      

Omsättningstillgångar      

Varulager  888 1 140 793  

Kortfristiga fordringar  1 797 1 679 2 537  

Kassa och bank  37 841 59 784 44 901  

Summa omsättningstillgångar  40 526 62 603 48 231  

      

Summa tillgångar  52 455 70 535 59 215  

      

Eget kapital 2 47 122 67 014 51 963  

Kortfristiga skulder  5 333 3 521 7 252  

Summa eget kapital och skulder  52 455 70 535 59 215  
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NYCKELTAL     

 JAN-MAR 2018 JAN-MAR 2017 JAN–DEC 2017  

Antal aktier vid periodens slut  58 734 895 54 539 546 58 734 895  

Genomsnittligt antal aktier *) 58 734 895 52 257 046 57 056 755  

Soliditet (%) 90 95 88  

Avkastning på eget kapital (%) -9 -13 -39  

Avkastning på totalt kapital (%) -8 -11 -35  

Eget kapital per aktie, SEK 0,9 0,67 0,85  

Resultat/aktie*) före utspädning, SEK -0,08 -0,08 -0,34  

Resultat/aktie*) efter utspädning, SEK -0,08 -0,08 -0,33  

P/E-tal Neg Neg Neg  

     

*) Genomsnittligt antal aktier beräknas som ett vägt genomsnittligt antal aktier under perioden. 

 

 

NOT 1. REDOVISNINGSPRINCIPER     

RLS Global AB tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:1 Årsredo-

visning och koncernredovisning (”K3”). Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har tillämpats som i den 

senasteårsredovisningen. 

Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden. 

     

 

 

NOT 2. EGET KAPITAL (KSEK)     

  31 MAR 2018  31 MAR 2017  31 DEC 2017  

Eget kapital vid periodens ingång 51 963 3 333 3 333  

Teckningsoptioner 0 0 0  

Nyemission 0 68 082 70 082  

Emissionskostnader 0 0 -2 120  

Periodens resultat -4 841 -4 401 -19 332  

Eget kapital vid periodens utgång 47 122  67 014 51 963  
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KASSAFLÖDESANALYS (KSEK)     

 JAN-MAR 2018 JAN-MAR 2017 JAN–DEC 2017  

Kassaflöde från den löpande verksamheten -5 981 -4 613 -15 862  

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 080 -592 -4 106  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 63 082 62 962  

Periodens kassaflöde -7 061 57 877 42 994  

     

Likvida medel vid periodens början 44 901 1 907 1 907  

Likvida medel vid periodens slut 37 841 59 784     44 901  

     
 

NOT 3. STÄLLDA SÄKERHETER     

Ställda säkerheter uppgår till 0 (0) TSEK.  
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FINANSIELL INFORMATION  
 

FINANSIELL INFORMATION  
 

FINANSIELL INFORMATION  
 

FINANSIELL INFORMATION  

RLS Global AB 

Neongatan 5 

431 53 Mölndal 

Sweden rlsglobal.se 
 

 
 

rlsglobal.se 
 

 


