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Sammanfattning

En bra lansering - återkommande inköp av  
ChloraSolv® hos flera användare
1 APRIL - 30 JUNI 
• Nettoomsättningen uppgick till 739 TSEK (464 TSEK)
• Rörelseresultatet uppgick till  -5,6 MSEK (-5,8 MSEK)
• Resultatet per aktie före utspädning var  -0,09 SEK (-0,02 SEK)
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till  -5 472 TSEK (-6 250 TSEK)
• Likvida medel vid periodens slut uppgick till 30,3 MSEK (8,3 MSEK)
• Soliditeten uppgick till 91% (82%)

1 JANUARI - 30 JUNI
• Nettoomsättningen uppgick till 1 112 TSEK (697 TSEK)
• Rörelseresultatet uppgick till  -9,5 MSEK (-11,6 MSEK)
• Resultatet per aktie före utspädning var  -0,14 SEK (-0,20 SEK)
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till  -10,9 MSEK (-11,8 MSEK)
• Likvida medel vid periodens slut uppgick till 30,3 MSEK (8,3 MSEK)
• Soliditeten uppgick till 91% (82%)

HÄNDELSER UNDER PERIODEN
• Bolagstämma hölls 26 maj
• Region Stockholm / Gotland har tagit in ChloraSolv på tilläggsavtal 
• Lanseringen av ChloraSolv i Region Kalmar går alldeles utmärkt och inköpen av ChloraSolv återkommer 

hos flera användare
• RLS har etablerat samarbete med Cardiff University i UK och Bispebjerg Hospital i Danmark och tester  

kommer starta i augusti / september 

HÄNDELSER EFTER PERIODEN
• Studien ChloraSolv01 är stängd, första resultaten har kommit RLS tillhanda. Vetenskaplig rapport  

sammanställs av huvudprövare Jan Apelqvist

COVID-19
• I den pågående pandemin har styrelsen beaktat påverkan från ett antal olika COVID-19 relaterade  

scenarier  
• RLS ser ett ökat intresse för CariSolv, detta är ett resultat av omställning i dentalbranschen från procedurer 

som genererar aerosol till kemo-mekaniska behandlingar
• 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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ChloraSolv på tilläggsavtal. Detta är beviset på ett 
bra testresultat och en klinisk efterfrågan
Trots rådande omständigheter har RLS Global 
levererat flera av sina mål under andra kvarta-
let 2020. Regionsavtal med Stockholm/Gotland, 
flera kommuner har fått access till ChloraSolv, 
data från den kliniska studien ChloraSolv01 har 
sammanställts och CariSolv har fått ett ökat 
intresse. Det är med tillförsikt RLS ser positivt 
på andra halvåret 2020. 

I juni månad kommunicerade RLS nyheten om att Region 
Stockholm/Gotland har tagit in ChloraSolv på tilläggsav-
tal. Detta är beviset på ett bra testresultat och en klinisk 
efterfrågan. Region Stockholm/Gotland representerar  
landets största avtal och är en mycket viktig milstolpe för 
etableringen på den svenska marknaden. RLS har även 
kommit långt i diskussionen i flera regioner i landet och 
hoppas få inköpsavdelningarnas uppmärksamhet inom en 
snar framtid.  

Utifrån rådande situation är RLS nöjd hur Kalmarregionen 
mottagit ChloraSolv. Flera enheter återkommer med fler 
inköp då man har bra erfarenhet av behandlingen. ChloraSolv 
används på regionens sjukhus samt i primärvården och hem-
sjukvården. I övriga länder i Europa där RLS har initierat 
samarbete har aktiviteterna stått stilla under andra 
kvartalet på grund av rådande omständigheter. Det finns 
dock stora förhoppningar om att dessa kan återupptas i 
augusti/september. 

ChloraSolv01 är stängd och den statistiska rapporten på 
resultatet har kommit RLS tillhanda. Resultatet är i linje 
med RLS förväntningar. Den kliniska rapporten väntas 
bli färdig i augusti/september. Resultatet förstärker 
ytterligare att ChloraSolv lever upp till sin förmåga att 
rensa sår på både nekrotisk vävnad och bakterier på ett 
snabbt och skonsamt sätt. RLS kommer också att använda 
ChloraSolv01 för att ansöka om en bredare indikation för 
ChloraSolv. 

Den kliniska publikationen kommer att sammanställas av 
huvudprövare Överläkare, Docent Jan Apelqvist. Det finns 
en stor förhoppning att publikationen kan kommuniceras i 
slutet av året 2020. Parallellt kommer RLS presentera 
delresultat av studien på internationella konferenser. 

RLS har fortsatt tät dialog 
med FDA relaterat till den 
regulatoriska vägen fram-
åt. Ledtiderna är långa. 
Myndigheten i Australien 
(TGA) har kommit med 
frågor till RLS som nu är 
besvarade. Processen 
pågår enligt plan.

RLS fördjupar sitt sam-
arbete med Lunds 
universitet. Flera pre- 
kliniska aktiviteter har 
initierats och kommer att löpa en bit in på hösten med 
syfte att stötta kommande produktutveckling. RLS har 
ambitionen att kunna publicera dessa data i slutet av 2020 
alternativt början på 2021. Samarbetet kommer att ligga 
till grund för att utvärdera fler indikationer utöver kroniska sår. 

Dentalbranschen står inför en stor utmaning på grund av 
aerosolbildning i samband med flera kliniska behandlingar. 
Aerosol ökar spridning av bakterier och virus. Som en 
konsekvens av detta har RLS sett en ökad efterfrågan på 
CariSolv. RLS har skrivit distributörsavtal med England och 
Irland. Beroende på utfallet i dessa länder kommer RLS att 
se över möjligheten att få in produkten i ett par fler länder 
i Europa. Viktigt att notera – RLS framtida strategi och 
prioritering är fortfarande sårvård och att vidareutveckla 
den tekniska plattformen för nya indikationsområden.  

Andra kvartalet 2020 har varit en utmanande period för 
många branscher och företag. Interaktionen med vård-
tagare har varit mycket begränsad. Trots dessa utmaningar 
är jag nöjd hur RLS har hanterat situation. Många viktiga 
och långsiktiga relationer har etablerats och beslut har 
tagits som är viktiga för RLS framtid.  

Nu önskar vi er alla en skön sommar och vi ser fram emot 
en spännande höst 2020! 

Mölndal den 17 juli 2020  

Karin Fischer
CEO RLS Global AB

VD ordet
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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,  

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 effektiviteten. Det kan inte 

garanteras att gällande produktregistreringar 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, produktionsstörningar, förseningar i 

leveranser och lansering samt missbedömningar 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 kapi-

tal 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. 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.

Finansiell information för april-juni 2020
Nettoomsättningen för april-juni uppgick till 739 TSEK  

(464 TSEK). En ökning jämfört med föregående år. ChloraSolv 

försäljningen börjar komma igång.

Övriga rörelseintäkter för perioden uppgick till 281 TSEK (0). De 

övriga rörelseintäkterna för perioden består främst av statligt 

stöd för korttidspermittering.

Rörelseresultatet på -5,6 MSEK (-5,8 MSEK) är något bättre än 

föregående år. Detta beror dels på det statliga stödet för korttids-

permission men främst på de lägre kostnaderna för resor och mässor 

samt åtgärder för att anpassa kostnaderna till rådande läge. 

Periodens nettoinvesteringar på 83 TSEK (1,0 MSEK) avser 

patentkostnader. Föregående år avsåg nedlagda FoU kostnader 

ChloraSolv 0,2 MSEK samt patentkostnader 0,8 MSEK.

Finansiell information för januari-juni 2020
Nettoomsättningen för januari-juni uppgick till 1 112 TSEK  

(697 TSEK).

Övriga rörelseintäkter för perioden uppgick till 2 348 TSEK (27 TSEK) 

och avser i år främst försäljning av de immateriella rättigheterna för 

PeriSolv..

Rörelseresultat på -9,5 MSEK (-11,6 MSEK) är bättre än före- 

gående år. Dels beroende på lägre kostnader då Covid-19 gjort 

att mässor och resor inte varit möjliga i samma utsträckning som 

föregående år, dels på grund av försäljningen av de immateriella 

rättigheterna av PeriSolv.

Periodens nettoinvesteringar på  -0,4 TSEK (2,5 MSEK) avser:  

försäljning PeriSolv 0,3 MSEK (ökning långfristig fordran 

 -2,2 MSEK och avyttring immateriella rättigheter 1,9 MSEK)  

samt patentkostnad 0,1 MSEK. Föregående år avsåg nedlagda 

FoU kostnader ChloraSolv 1,7 MSEK samt patentkostnader 0,8 MSEK.

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

revisor.

Nästa rapport
Nästa rapport är delårsrapport avseende januari-september 2020 

och planeras att publiceras den 12 november 2020.

Försäkran
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna  

kvartalsrapport 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 Growth Market och handel sker med kortnamn RLS. 

Certified Adviser är Redeye Aktiebolag, telefon 08 121 576 90, 

email: certifiedadviser@redeye.se. Under perioden 2012 - 2017 

var bolaget noterat på Aktietorget.

Administrationsrapport
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Administrationsrapport

RLS Global AB (publ)
Organisationsnummer 556726-3495

Göteborg den 17 juli 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

APR-JUN 2020 APR-JUN 2019 JAN-JUN 2020 JAN-JUN 2019 JAN-DEC 2019

Nettoomsättning 739 464 1 112 697 1 023

Övriga intäkter 281 0 2 348 27 345

Summa rörelseintäkter 1 020 464 3 460 724 1 368

Rörelsens kostnader -6 178 -6 059 -12 108 -11 875 -28 149

Av- och nedskrivningar -416 -223 -831 -448 -1 249

Rörelseresultat -5 574 -5 818 -9 479 -11 599 -26 781

Finansiellt netto -115 -34 -127 -34 -255

Resultat efter finansiella poster -5 689 -5 852 -9 606 -11 633 -27 036

Skatt på periodens resultat

Periodens resultat -5 689 -5 852 -9 606 -11 633 -27 036

RESULTATRÄKNING (TSEK)

Note 30 JUN 2020 30 JUN 2019 31 DEC 2019

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 11 862 14 536 14 475

Materiella anläggningstillgångar 105 168 126

Finansiella anläggningstillgångar 2 227 50 50

Summa anläggningstillgångar 14 194 14 754 14 651

Omsättningstillgångar

Varulager 1 027 1 125 681

Kortfristiga fordringar 1 661 1 282 415

Kassa och bank 30 340 8 288 41 741

Summa omsättningstillgångar 33 028 10 695 42 837

Summa tillgångar 47 222 25 449 57 488

Eget kapital 2 43 149 20 903 52 755

Kortfristiga skulder 4 073 4 546 4 733

Summa eget kapital och skulder 47 222 25 449 57 488

BALANSRÄKNING (TSEK)
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Sammanfattning av finansiell  
information

APR-JUN 2020 APR-JUN 2019 JAN-JUN 2020 JAN-JUN 2019 FY 2019

Antal aktier vid periodens slut 66 717 695 58 734 895 66 717 695 59 197 695 66 717 695

Genomsnittligt antal aktier*) 66 717 695 58 734 895 66 717 695 59 197 685 60 907 722

Soliditet (%) 91 82 91 82 90

Avkastning på eget kapital (%) -13 -28 -22 -55 -51

Avkastning på totalt kapital (%) -12 -23 -20 -46 -46

Eget Kapital/aktie före och efter 
utspädning, SEK 0,65 0,35 0,65 0,35 0,79

Resultat/aktie före och efter 
utspädning, SEK -0,09 -0,02 -0,14 -0,20 -0,44

P/E-tal Neg Neg Neg Neg Neg

NYCKELTAL (TSEK)

APR-JUN 2020 APR-JUN 2019 JAN-JUN 2020 JAN-JUN 2019

Kassaflöde från den löpande verksamheten -5 472 -6 250 -10 987 -11 791

Kassaflöde från investeringsverksamheten -83 -1 077 -414 -2 542

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Periodens kassaflöde -5 555 -7 327 -11 401 -14 333

Likvida medel vid periodens början 35 895 15 615 41 741 22 621

Likvida medel vid periodens slut 30 340 8 288 30 340 8 288

KASSAFLÖDESANALYS (TSEK)

*) 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. 
Årsredovisning 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)

APR-JUN 2020 APR-JUN 2019 JAN-JUN 2020 JAN-JUN 2019 FY 2019

Eget kapital vid periodens ingång 48 838 26 755 52 755 32 536 32 536

Teckningsoptioner -141

Nyemission 47 395

Periodens resultat -5 689 -5 852 -9 606 -11 633 -27 036

Eget kapital vid periodens utgång 43 149 20 903 43 149 20 903 52 755

NOT 2. EGET KAPITAL (TSEK)
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