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Sammanfattning

RLS har initierat marknadsaktiviteter i 
Norge och Danmark
1 JANUARI - 31 MARS
• Nettoomsättningen uppgick till 374 TSEK (260 TSEK)
• Rörelseresultatet uppgick till -3,9 MSEK (-5,7 MSEK)
• Resultatet per aktie efter utspädning var -0,06 SEK (-0,04 SEK)
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -4,2 MSEK (-5,4 MSEK)
• Likvida medel vid periodens slut uppgick till 35,9 MSEK (15,6 MSEK)
• Soliditeten uppgick till 92 % (84 %)

HÄNDELSER UNDER PERIODEN
• En framgång för den kliniska studien ChloraSolv01 där vi har inkluderat alla patienter
• Revisioner av Lloyd’s avseende vårt kvalitetssäkringssystem samt av Eurofins, vilken är vårt nya  

anmälda organ (Notified Body) för direktiv av medicinsk utrustning. Revisionerna resulterade i  
goda resultat och nya certifikat utfärdades

• RLS har initierat marknadsaktiviteter i Norge och Danmark
• Styrelsen för RLS beslutade sälja alla immateriella rättigheter avseende PeriSolv till REGEDENT AG 
• RLS valde Redeye Aktiebolag som ny Certified Advisor
• RLS fick avtal med Region Kalmar
• RLS personal anpassar sig till den nya situation som råder och håller utbildningar och kundmöten online
• Registreringsprocesserna i Australien går enligt plan  
• Fortsatt dialog med FDA relaterat till den regulatoriska vägen framåt i USA

HÄNDELSER EFTER PERIODEN
• Kallelse till stämma den 26 maj har kommunicerats 
• Försäljningen börjar ta fart i Region Kalmar 
• Fortsatt dialog med flera Regioner, dock är beslut försenade på grund av Covid-19 
• Kontakt etablerat i Cardiff University, UK och Bispebjerg Hosptial, Danmark 

COVID-19
• I den nuvarande situationen har styrelsen beaktat påverkan från ett antal olika möjliga framtida Covid-19 

relaterade scenarier
• Då vården är oerhört ansträngd under rådande omständigheter tar alla processer längre tid vilket  

påverkar vår marknadspenetration och andra aktiviteter vilket resulterar i att RLS fokuserar ännu mer på 
R&D projekt
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RLS Global startade 2020 starkt

RLS Global startade 2020 starkt. Första Regionsavtalet, 
försäljning av PeriSolv, goda resultat i flera revisioner 
mm. Inte förstod vi i januari att den globala världskar-
tan skulle ritas om de kommande två månaderna. Trots 
den utmaning världen står inför har RLS navigerat bra 
utifrån rådande omständigheter. 

Att generera större försäljning kräver att ChloraSolv 
kommer in på regionsavtal. I mars informerade RLS att 
ChloraSolv finns på avtal i Region Kalmar samt kommuner 
i den aktuella regionen. En viktig milstolpe. Detta har gett 
oss access till kliniker och primärvården i denna region. 
RLS hade förväntat sig att fler regioner skulle acceptera 
ChloraSolv under första kvartalet 2020 men utifrån rådande 
omständigheter har dessa beslut skjutits upp. Vi har för-
hoppningar att under andra kvartalet kommer fler lands-
ting återkoppla med positiva besked. RLS är trygga med de 
tester som genomförts och vet att det finns en efterfrågan 
hos klinikerna att få access till ChloraSolv. 

RLS har även initierat samarbeten i Norge, Danmark  
(Bispebjerg Hospital) och England (Cardiff University 
Hospital). Dessa projekt har tagit en kort paus under 
rådande omständigheter. Det finns förhoppning att vi kan 
återuppta dessa initiativ i slutet av maj månad. Bispebjerg 
Hospital och Cardiff Unveristy Hospital är två mycket erkän-
da kliniker inom avancerad sårvård. Vår lokala säljare har 
även etablerat kontakt i samtliga regioner i Danmark med 
syfte att få ChloraSolv på deras respektive avtal.  

RLS har fortsatt tät dialog med FDA. Ledtiderna är långa 
och vi hoppas att FDA återkopplar till RLS inom kort. 
Registreringen i Australien är enligt plan. 

RLS styrelse har fastställt den långsiktiga inriktningen för 
bolaget. RLS besitter en unik teknisk plattform och bola-
gets framtida inriktning är att vidareutveckla och bredda 
produktportföljen inom nya kliniska områden. RLS har 
därför under första kvartalet initierat prekliniska aktivite-
ter utifrån denna strategi. Syftet med aktiviteterna är att 
utvärdera teknologin inom brännskador och andra kliniska 
områden utanför sårvåd. 

Med syfte att optimera 
företagets resurser, sålde 
RLS tandvårdsprodukten 
PeriSolv till det schweiziska 
företaget REGEDENT i  
januari månad. Målsätt-
ningen är att även hitta en 
partner för CariSolv. 

I januari registrerades den 
sista patienten i den kliniska 
studien ChloraSolv01.  
Studien genomfördes på 
nio enheter i Sverige. 

Målsättningen med studien är att inhämta kliniska data för 
att regulatoriskt utvidga indikationen för ChloraSolv från 
diabetiska fotsår till alla typer av kroniska sår belägna  
under knät. Trots rådande omständigheter är studien 
enligt plan. Enligt branschstandard kommer databasen 
att låsas och avblindas i mitten av maj. Huvudresultatet 
beräknas finnas tillgänglig ca åtta veckor därefter. Publika-
tionen av ChloraSolv01 beräknas under hösten 2020. 

Jag tycker att utifrån rådande omständigheter har RLS 
lyckats hantera verksamheten bra. Då vården är oerhört 
ansträngd i dessa tider tar alla processer längre tid vilket 
påverkar vår marknadspenetration och andra aktiviteter. 
RLS fokuserar därför nu ännu mer på R&D projekt. 

Den 26 maj bjuder RLS in till årsstämma. Vi kommer arrangera 
detta via länk utifrån ett säkerhetsperspektiv. Inbjudan har 
skickats ut och vi hälsar er alla varmt välkomna!

Mölndal den 15 maj 2020  

Karin Fischer
VD RLS Global AB

VD ordet
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Risker och osäkerhetsfaktorer
RLS Global AB utsätts för olika typer av risker i sin verk-
samhet. Dessa kan generellt delas in i marknadsrelaterade 
risker, verksamhetsrelaterade 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 effektivite-
ten. Det kan inte garanteras att gällande produktregistre-
ringar kan behållas då regelverken kan förändras. Vidare 
kan det inte garanteras att nya myndighetsgodkännanden 
erhålls för att produkterna ska kunna säljas.

Verksamhetsrelaterade risker 
Misslyckanden i FoU-projekt till följd av utebliven effekt, 
felaktiga metodval eller antaganden, produktionsstörning-
ar, förseningar i leveranser och lansering samt missbe-
dömningar av efterfrågan och tillväxttakt, patentintrång 
samt ej beviljade patentansökningar. I bolaget finns nio 
anställda och om en eller flera av dessa lämnar RLS skulle 
det kunna ha en negativ inverkan på dess verksamhet, 
resultat och finansiella ställning. 

Vilken påverkan COVID-19 får på företagets verksamhet 
är osäkert och kan inte med säkerhet förespås. Eventuell 
negativ påverkan på verksamheten beror bland annat på  
varaktigheten, omfattningen och allvarlighetsgraden av 
pandemin.
 
Finansiella risker 
Bolaget har ett negativt kassaflöde och kan få behov av 
mer kapital för att kunna följa befintlig affärsplan. Bolagets 
finansiering sker långsiktigt och med respekt för aktieä-
garnas önskan att se en stadig värdetillväxt. En investering 
i RLS Global AB är en risk, men också en möjlighet till god 
avkastning. Ledningen för RLS har vidtagit åtgärder för att 
anpassa kostnader, effektivisera våra resurser och ser över 
våra processer. Ledningen bedömer att bolaget står starkt 
rustat för framtiden och dess utmaningar i och med de 
åtgärder som vidtagits.

Kommentar till resultat- och balansräkningar 
för Q1 2020
Nettoomsättningen för januari-mars uppgick till 374 TSEK 
(260 TSEK). 

Övriga rörelseintäkter för perioden uppgick till 2 066 TSEK 
(0). Övriga rörelseintäkter avser kvartalets nettointäkt av 
Försäljning av de immateriella rättigheterna avseende 
PeriSolv.

Rörelseresultat på -3,9 MSEK (-5,8 MSEK) är bättre än 
föregående år. Främst beroende på försäljningen av de 
immateriella rättigheterna avseende PeriSolv. 

Periodens nettoinvesteringar på 0,3 MSEK (1,5 MSEK) 
avser: försäljning PeriSolv 0,3 MSEK (ökning långfristig 
fordran -2,2 MSEK och avyttring immateriella rättigheter 
1,9 MSEK) Föregående år avsåg nedlagda FoU kostnader 
ChloraSolv (1,5 MSEK)

Granskning av revisor
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av 
bolagets revisor.

Nästa rapport
Nästa rapport är delårsrapport avseende januari-juni 2020 
och planeras att publiceras den 17 juli 2020.

Försäkran
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna 
kvartalsrapport ger en rättvisande översikt av Bolagets 
verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentli-
ga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Handelsplats och certified adviser 
RLS Globals aktier är sedan 17 maj 2017 noterade på Nas-
daq First North Growth Market och handel sker med kort-
namn RLS. Certified Advisor är Redeye Aktiebolag, telefon 
08 121 576 90, email: certifiedadviser@redeye.se. Under 
perioden 2012 - 2017 var bolaget noterat på Aktietorget.

Ytterligare information om aktien finns att tillgå på 
www.rls.global.

Administrationsrapport
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Administrationsrapport

RLS Global AB (publ)
Organisationsnummer 556726-3495

Göteborg den 15 maj 2020

Peter Hentschel  Steve Krognes   Karin Eliasson   Christer Hägglund  
Styrelseordförande Styrelsemedlem  Styrelsemedlem   Styrelsemedlem

Övrig information
För ytterligare information om RLS Global AB´s verksamhet, 

finns att tillgå på www.rls.global.

Kontakt information
Karin Fischer, VD
E-post: karin.fischer@rlsglobal.se
Telefon: 0702 48 46 51

Eva Jagenheim, CFO
E-post: eva.jagenheim@rlsglobal.se

Telefon  0730 23 13 57
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Sammanfattning av finansiell  
information

JJaann  --  MMaarr  22002200 JJaann  --  MMaarr  22001199 JJaann  --  DDeecc  22001199

Nettoomsättning 374 260 1 023

Övriga intäkter 2 066 345

Summa rörelseintäkter 2 440 260 1 368

Rörelsens kostnader -5 928 -5 816 -26 806

Av- och nedskrivningar -416 -225 -1 249

Rörelseresultat -3 904 -5 781 -26 687

Finansiellt netto -13 - -349

Resultat efter finansiella poster -3 917 -5 781 -27 036

Skatt på periodens resultat

Periodens resultat -3 917 -5 781 -27 036

RREESSUULLTTAATTRRÄÄKKNNIINNGG  ((TTSSEEKK))

Note Jan - Mar 2020 Jan - Mar 2019 Jan - Dec 2019
Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 12 226 13 661 14 475

Materiella anläggningstillgångar 115 189 126

Finansiella anläggningstillgångar 2 227 50 50

Summa anläggningstillgångar 14 568 13 900 14 651

Omsättningstillgångar

Varulager 909 1 026 681

Kortfristiga fordringar 1 606 1 216 415

Kassa och bank 35 895 15 615 41 741

Summa omsättningstillgångar 38 410 17 857 42 837

Summa tillgångar 52 978 31 757 57 488

Eget kapital 48 838 26 755 52 755

Kortfristiga skulder 4 140 5 007 4 733

Summa eget kapital och skulder 52 978 31 757 57 488

BALANSRÄKNING (TSEK)
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Sammanfattning av finansiell  
information

JJaann  --  MMaarr  22002200 JJaann  --  MMaarr  22001199 JJaann  --  DDeecc  22001199

Antal aktier vid periodens slut 66 717 695 59 197 695 66 717 695
Genomsnittligt antal aktier *) före 
utspädning 66 717 695 59 197 695 60 907 722

Soliditet (%) 92 84 90

Avkastning på eget kapital (%) -8 -22 -51

Avkastning på totalt kapital (%) -7 -18 -46

Resultat/aktie före utspädning, SEK 0,73 0,45 0,79

Avkastning/aktie före utspädning, 
SEK -0,06 -0,09 -0,44

P/E-tal Neg Neg Neg

NNYYCCKKEELLTTAALL  ((TTSSEEKK))

JJaann  --  MMaarr  22002200 JJaann  --  MMaarr  22001199 JJaann  --  DDeecc  22001199

Kassaflöde från den löpande verksamheten -5 515 -5 541 -24 896

Kassaflöde från investeringsverksamheten -331 -1 465 -3 240

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 47 256

Periodens kassaflöde -5 846 -7 006 19 120

Likvida medel vid periodens början 41 741 22 621 22 621

Likvida medel vid periodens slut 35 895 15 615 41 741

0

KKAASSSSAAFFLLÖÖDDEESSAANNAALLYYSS  ((TTSSEEKK))

*) Genomsnittligt antal aktier beräknas som ett vägt genomsnitt under perioden
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Kompletterande upplysningar

Not. 1. Redovisningsprinciper
RLS Global AB tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:1. Årsre-
dovisning och koncernredovisning (”K3”). Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har tillämpats som i den 
senaste årsredovisningen.

Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden.

Not. 2. Eget kapital (TSEK)

JJaann  --  MMaarr  22002200 JJaann  --  MMaarr  22001199 JJaann  --  DDeecc  22001199

Eget kapital vid periodens ingång 52 755 32 536 32 536

Teckningsoptioner 0 0 -141

Nyemission 0 0 47 395

Periodens resultat -3 917 -5 781 -27 036

Eget kapital vid periodens utgång 48 838 26 755 52 755

NNOOTT  22..  EEGGEETT  KKAAPPIITTAALL  ((TTSSEEKK))
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