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Sammanfattning
Nya spännande data och
nya kommunikationsvägar
1 OKT–31 DECEMBER (föregående år inom parentes)
•
•
•
•
•
•

Nettoomsättningen uppgick till 139 TSEK (54 TSEK)
Rörelseresultatet uppgick till -7,2 MSEK (-8,9 MSEK)
Resultatet per aktie före utspädning var -0,11 SEK (-0,15 SEK)
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -7,0 MSEK (-5,7 MSEK)
Likvida medel vid periodens slut uppgick till 18,9 MSEK (41,7 MSEK)
Soliditeten uppgick till 88 % (90%)

1 JANUARI – 31 DECEMBER
•
•
•
•
•
•

Nettoomsättningen uppgick till 2,043 TSEK (1,023 TSEK)
Rörelseresultatet uppgick till -22,3 MSEK (-26,7 MSEK)
Resultatet per aktie före utspädning var -0,34 SEK (-0,44 SEK)
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -22,2 MSEK (-24,9 MSEK)
Likvida medel vid periodens slut uppgick till 18,9 MSEK (41,7 MSEK)
Soliditeten uppgick till 88% (90%)

HÄNDELSER UNDER PERIODEN
•
•
•
•

Fortsatt fokus på kommande regionalt/globalt samarbete.
RLS medverkade på årets digitala europeiska sårvårdskonferens, EWMA, där överläkare docent
Jan Apelqvist presenterade ett utdrag ur ChloraSolv01 studien.
Förstudie avseende en automatiserad produktion genomförs.
Nya spännande resultat från test av ChloraSolv som gjorts i Lund.

HÄNDELSER UNDER ÅRET
HÄNDELSER UNDER Q1
•
•
•

Redeye valdes till ny Certified Adviser.
Samtliga immateriella rättigheter avseende PeriSolv såldes till Regident AG.
RLS fick avtal med Region Kalmar län.

HÄNDELSER UNDER Q2
•
•

Region Stockholm/Gotland tog in ChloraSolv på tilläggsavtal.
Ökad användning av ChloraSolv i bland annat Region Kalmar län.

HÄNDELSER UNDER Q3
•
•
•
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ChloraSolv patent även godkänt i Kanada.
ChloraSolv finns nu på avtal även i Region Skåne.
Återkommande försäljning i de regioner som nu har ChloraSolv på avtal.

HÄNDELSER EFTER PERIODEN
•

Både Lloyds och Eurofins (RLS notified bodies) har även i år gjort kvalitetsrevisioner av RLS Global utan anmärkningar. RLS Global är redo för och välkomnar en MDR-granskning som förhoppningsvis sker inom kort.

COVID-19
•
•
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Under den pågående pandemin har styrelsen beaktat påverkan från ett antal olika covid-19-relaterade
scenarier.
Då vården fortfarande är ansträngd under rådande omständigheter, tar flera processer längre tid, vilket
påverkar vår marknadspenetration och andra aktiviteter för ChloraSolv. RLS ökar fokus på R&D-relaterade
projekt.

VD ordet
Vi skymtar en ljusning inför 2021 när det gäller såväl
nya marknader som den inhemska, där våra kunder
och samarbetspartners så småningom kan prioritera
mer än pandemin
RLS Global har under sista kvartalet haft fokus på
framtida regionala/globala partnerskap för ChloraSolv,
etablerat fler kontakter i Europa med syfte att initiera
reimbursement i ett par strategiska länder, samt
fortsätta utveckla prekliniska och kliniska data för vår
tekniska plattform.
Vi stänger ett mycket annorlunda år som skapat utmaningar
för såväl vårt företag som många andra i hälso- och sjukvårds
sektorn. Men RLS har fortsatt använda nya kommunikationsvägar
för att sprida kunskapen om ChloraSolv. Under Q4 arrangerades
flera webinarier med god närvaro. Ett av dessa kan ni finna på
vår hemsida, där vikten av god och effektiv debridering lyfts
fram.
CHLORASOLV01

En av höjdpunkterna under sista kvartalet var den internationella
kongressen EWMA, European Wound Management Association.
Allt arrangerades virtuellt. Vid denna kongress presenterade
överläkare docent Jan Apelqvist några av huvudresultaten från
den kliniska studien ChloraSolv01. Fler än 800 personer deltog
under presentationen.

NYA MARKNADER

RLS väntar på regulatoriskt godkännande från både Australien
och Kuwait. Status är densamma som förra kvartalet. Vi har
levererat all data som efterfrågats, men covid-19 genererar
längre ledtider, i nuläget cirka sex månaders försening avseende
Australien.
RLS har en fortsatt dialog med FDA angående den regulatoriska
processen för den amerikanska marknaden. Dokumentation
sammanställs nu för ett nytt regulatoriskt möte med FDA, i syfte
att diskutera utformningen av kommande studie.
MARKET UPDATES

Utifrån rådande situation har beslutsfattare i regionerna fått nya
roller och ansvar och många beslut måste skjutas på framtiden.
Trots dessa omständigheter är regionerna mycket nöjda med
tester och resultat och så snart den hårda pressen lättar så
kommer frågan om nya avtal och beställningar att prioriteras.
Pandemin har haft stor påverkan på vår vardag. Men nu lämnar
vi ett utmanande och annorlunda år bakom oss och ser fram
emot ett nytt spännande 2021!

Publikationen är nu klar och godkänd av RLS editorial board.
Underlaget är inskickat till en erkänd tidskrift som i skrivande
stund granskar underlaget; därefter sker publicering.
Parallellt har RLS avslutat steg 1 i ett samarbete med forskare
från Lunds universitet. Nya prekliniska data har tagits fram där
ChloraSolvs effekt på biofilm har analyserats med mycket fina
resultat. RLS har även jämfört ChloraSolv med andra produkter
på marknaden. Dessa resultat kommer också publiceras inom
kort. RLS kommer fortsätta samarbetet med Lunds universitet för
att ta fram nya prekliniska data.

Mölndal,
10 februari 2021

PRODUKTION

RLS har etablerat ett gott samarbete med Biora där produktionen
av ChloraSolv sker. Då efterfrågan ökar har RLS under hösten
drivit ett arbete med syfte att effektivisera produktionen hos
Biora. Detta kommer ha en mycket positiv påverkan på produktionskapacitet och kostnad. Förstudien är klar och RLS ämnar
driva detta projekt under 2021.

Karin Fischer
CEO RLS Global
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Administrationsrapport
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. Här ryms även 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
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. Ledningen för
RLS har vidtagit åtgärder för att anpassa kostnader, effektivisera
resurser och se över processer. Ledningen bedömer att bolaget
står starkt rustat för framtiden och dess utmaningar i och med
de åtgärder som vidtagits.

Finansiell information för oktober–december
2020 (föregående år inom parentes)
Nettoomsättningen för oktober–december uppgick till 139 TSEK
(54 TSEK). En ökning jämfört med föregående år. ChloraSolv
har efterhand kunnat köpas i fler regioner samtidigt som vi sett
återkommande köp.
Övriga rörelseintäkter för perioden uppgick till 4 TSEK
(341 TSEK). De övriga rörelseintäkterna för föregående år består
främst av frakt.
Rörelseresultatet på -7,2 MSEK (-8,9 MSEK) är något bättre
än föregående år. Detta beror främst på lägre kostnader för resor
och mässor samt åtgärder för att anpassa kostnaderna till rådande
läge. Periodens nettoinvesteringar på 0,1 MSEK (-0,5 MSEK)
avser omvärdering av långfristig fordran. Föregående år avsåg
patentkostnader.
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Finansiell information för
januari–december 2020
Nettoomsättningen för januari–december uppgick till 2 043 TSEK
(1 023 TSEK).
Övriga rörelseintäkter för perioden uppgick till 2 402 TSEK
(345 TSEK).
Rörelseresultat på -22,3 MSEK (-26,8 MSEK) är bättre än
föregående år. Detta beror på ökad försäljning, lägre kostnader
då covid-19 gjort att mässor och resor inte varit möjliga i samma
utsträckning som föregående år. Dessutom tillkom försäljningen
av de immateriella rättigheterna gällande PeriSolv.
Periodens nettoinvesteringar på -0,5 MSEK (-3,2 MSEK)
avser: försäljning PeriSolv -0,2 MSEK (ökning långfristig fordran
-2,1 MSEK och avyttring immateriella rättigheter 1,9 MSEK)
samt patentkostnad -0,3 MSEK. Föregående år avsåg nedlagda
FoU-kostnader ChloraSolv -1,6 MSEK samt patentkostnader
-1,6 MSEK.

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

Nästa rapport
Nästa delårsrapport för Q1 avseende januari–mars 2021
planeras att publiceras den 7 maj 2021. Årsredovisningen 2020
förväntas finnas på hemsidan vecka 17.

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

Övrig information

Kontakt information

Ytterligare information om RLS Global AB:s verksamhet,
finns att tillgå på www.rls.global.

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

RLS Global AB (publ)
Organisationsnummer 556726-3495
Göteborg den 10 februari 2021

Peter Hentschel
Styrelseordförande
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Karin Eliasson
Styrelsemedlem

Christer Hägglund
Styrelsemedlem

Steve Krognes
Styrelsemedlem

Sammanfattning av finansiell information
RESULTATRÄKNING (TSEK)
OKT–DEC 2020

OKT–DEC 2019

JAN–DEC 2020

JAN–DEC 2019

139

54

2,043

1,023

4

341

2,402

345

143

395

4,445

1,368

-7,134

-8,718

-25,680

-26,806

-206

-577

-1,453

-1,249

-7,197

-8,900

-22,337

-26,687

-98

-197

-123

-349

-7,295

-9,097

-22,460

-27,036

-7,295

-9,097

-22,460

-27,036

Not

31 DEC 2020

31 DEC 2019

11,461

14,475

Materiella anläggningstillgångar

107

126

Finansiella anläggningstillgångar

2,171

50

13,739

14,651

695

681

1,028

2,915

Kassa och bank

18,997

41,741

SUMMA OMSÄTTNINGST ILLGÅNGAR

20,720

44,087

SUMMA TILLGÅNGAR

34,459

58,738

30,295

52,755

4,164

5,983

34,459

58,738

Nettoomsättning
Övriga intäkter
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER

Rörelsens kostnader
Av- och nedskrivningar
RÖRELSERESULTAT

Finansiellt netto
RESULTAT EFTER FINANSIELLA
POSTER
Skatt på periodens resultat
PERIODENS RESULTAT

BAL ANSRÄKNING (TSEK)

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager
Kortfristiga fordringar

Eget kapital
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Kortfristiga skulder
Övriga kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Sammanfattning av finansiell information
NYCKELTAL
OKT–DEC 2020

OKT–DEC 2019

JAN–DEC 2020

JAN–DEC 2019

Antal aktier vid periodens slut

66,717,695

66,717,695

66,717,695

66,717,695

Genomsnittligt antal aktier*)

66,717,695

66,717,695

66,717,695

60,907,722

Nya aktier under
registrering **)

7,520,000

Soliditet (%)

7,520,000

88

90

88

90

Avkastning på eget kapital (%)

Neg

Neg

Neg

Neg

Avkastning på totalt kapital (%)

Neg

Neg

Neg

Neg

EGET KAPITAL/AKTIE
FÖRE UTSPÄDNING, SEK

0.45

0.79

0.45

0.79

AVKASTNING/AKTIE
FÖRE UTSPÄDNING, SEK

-0.11

-0.15

-0.34

-0.44

Neg

Neg

Neg

Neg

P/E-tal

* Genomsnittligt antal aktier beräknas som ett vägt genomsnitt under perioden
** Ej inkluderade i nyckeltalsberäkningen för 2019

KASSAFLÖDESANALYS (TSEK)
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OKT–DEC 2020

OKT–DEC 2019

JAN–DEC 2020

JAN–DEC 2019

Kassaflöde från den löpande
verksamheten

-7,000

-5,693

-22,219

-24,896

Kassaflöde från investeringsverksamheten

56

-486

-525

-3,240

Kassaflöde från finansieringsverksamheten**)

-

-5,752

-

47,256

PERIODENS KASSAFLÖDE

-6,944

-11,931

-22,744

19,120

Likvida medel vid periodens
början

25,941

53,672

41,741

22,621

LIKVIDA MEDEL VID
PERIODENS SLUT

18,997

41,741

18,997

41,741

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)
EGET KAPITAL VID PERIODENS
INGÅNG
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OKT–DEC 2020

OKT–DEC 2019

JAN–DEC 2020

JAN–DEC 2019

37,590

61,950

52,755

32,536

Teckningsoptioner

-

-141

Nyemission under registrering

-

50 008

Emissionskostnader

-

-98

Periodens resultat

-7,295

-9,097

-22,460

-27,036

EGET KAPITAL VID PERIODENS
UTGÅNG

30,295

52,755

30,295

52,755

2 612
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