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HÄNDELSER UNDER PERIODEN
• Bolagsstämma hölls 26 maj.
• Region Stockholm/Gotland tog in ChloraSolv på
tilläggsavtal.
• Ökad användning av ChloraSolv i bland annat Region
Kalmar Län.
• RLS etablerade samarbete med Cardiff University i UK
och Bispebjerg Hospital i Danmark.
• Studien ChloraSolv01 stängdes och den vetenskapliga
rapporten sammanställdes av huvudprövare Jan Apelqvist.

ChloraSolv ® är ett registrerat varumärke ägt av RLS Global AB
Produktion: Nowa Empower
Foto: Anna Sigvardsson och Istock/Adobe Stock
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HÄNDELSER UNDER PERIODEN
• ChloraSolv patent blev godkänt i Kanada.
• ChloraSolv togs in på avtal även i Region Skåne.
• Återkommande försäljning i de regioner som har
ChloraSolv på avtal.
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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 studien ChloraSolv01.
• Förstudie avseende en automatiserad produktion genomfördes.
• Nya spännande resultat visades från test av
ChloraSolv som gjorts i Lund.

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.
• ChloraSolv godkänns i april för bensår vilket
fördubblar marknadspotentialen i Europa.
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DETTA ÄR RLS GLOBAL

RLS Global
RLS Global är ett svenskt medicinteknikföretag baserat i Göteborg,
grundat 1996. Företagets verksamhet är inriktat på att forska
och utveckla medicintekniska produkter inom området sårvård.
Företaget har idag tio anställda med huvuddelen av affärer och
infrastruktur i Europa. RLS Global är noterat på Nasdaq First North
Growth Market sedan 17 maj 2017.

Affärsmodell
Affärsmodellen bygger på utveckling av egna patenterade
produkter som säljs via samarbetspartners som är verksamma både globalt och regionalt.
Vi prioriterar samarbetspartners som har lång erfarenhet
inom sårvård och redan har kompletterande produkter i sitt
produktsortiment.
Dock är det viktigaste för framtida framgång att våra
partners har en infrastruktur och ett nätverk på plats för att
säkra en stark position på marknaden.

Baserat på vår unika hypoklorit
plattform, utvecklar och säljer
vi vävnadsbevarande produkter
inom sårvård.

Fokus ligger på en hög marknadspenetration på utvalda
marknader i Norden.
4
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AFFÄRSSTRATEGI OCH VÄRDERINGAR

RLS Global hjälper människor till en
förbättrad hälsa och livssituation.

Affärsstrategi

Mission

Baserat på vår unika hypokloritplattform, utvecklar och
säljer vi v ävnadsbevarande produkter inom sårvård.

RLS Global hjälper människor till en förbättrad hälsa
och livssituation.

Forskning och utveckling inriktas på medicintekniska
produkter. Bolaget ska kontinuerligt utveckla nya produkter
för indikationer inom ramen för bolagets grundteknologi
– buffrad hypokloritplattform.

Vårt uppdrag är att utveckla produkter som hjälper
professionella vårdgivare att uppnå verkningsfulla
behandlingsresultat för patienter inom sårvård.

Företagets verksamhet är inom affärsområdet sårvård. Vår
affärsmodell är att utveckla produkter för att direkt eller
indirekt marknadsföra och sälja dessa via strategiska partners. Bolagets grundstrategi vilar på fyra bärande idéer som
tillsammans ska realisera affärsplanen:
• Vi ska fortsätta marknadspenetrationen av ChloraSolv.
• Planen är att ta de första stegen in på den amerikanska
marknaden.
• Vi ska fortsätta att utveckla vår kliniska dokumentation.
• Vi ska initiera de första aktiviteterna vad gäller vidare
utvecklingen av vår tekniska plattform och börja titta på
nya indikationsområden för ChloraSolv.

Vi vet att bolagets globala framgång bygger på hur
våra produkter påverkar och förbättrar patienters
och anhörigas livskvalitet. Med skonsamma behandlings
metoder vill vi göra skillnad för vårdgivarna och
patienterna och samtidigt skapa värde för bolagets
aktieägare.

Vision
Vi stöder människor för att förbättra deras hälsa och
livskvalitet. Vår vägledande princip är patientsäkerhet.

Värderingar
PÅLITLIGHET

ENGAGEMANG

PARTNERSKAP

Vi prioriterar samarbetspartners och
satsar på medarbetare som kan leverera
bra resultat och leva upp till utlovade
åtaganden och löften. Det gör vårt uppdrag enklare, roligare och mer givande för
alla parter.

Vi är ärliga och omtänksamma gentemot
kunder, patienter, partners och kollegor.
Vi utfäster bara löften som kan uppfyllas
och levereras. Vi strävar efter ständig utveckling, oavsett vilken roll, position eller
arbetsuppgift vi har. Vi är medvetna om
att vår trovärdighet i alla sammanhang
bygger på det vi säger och det vi gör.

Med fokus på patienters välbefinnande
utvecklar vi effektiva, säkra och skonsamma behandlingsmetoder. Vi strävar
alltid efter att överträffa kundernas
förväntningar och genom vår kunskap
och erfarenhet stöttar vi professionella
aktörer i vårdsektorn. Vårt mål är att vara
samarbetspartnern som alltid skapar
mervärden.

Vi strävar alltid efter att överträffa kundernas förväntningar och våra patienters
säkerhet och förbättrade livskvalitet är av
högsta prioritet.
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VD HAR ORDET

2020 blev året då människor verkligen
började lära känna och förstå ChloraSolv
VI HAR NU stängt böckerna för 2020 – ett mycket annorlunda
år! RLS hade stora planer på att komma in med ChloraSolv i fler
europeiska länder, växa personellt i företaget och få reimburse
ment klar i ett par strategiska länder. Men allt kastades om i
början på året och vi fattade snabbt ett beslut om att fokusera
så mycket vi kunde på hemmamarknaden för att få fotfäste i
Sverige. Vi ökade också RLS fokus på nya R&D-relaterade projekt
för att driva utvecklingen framåt.
RLS långsiktiga mål är att etablera ett regionalt/globalt
samarbete för ChloraSolv. Under hösten har denna process
intensifierats och vår förhoppning är att alla bitar ska falla på
plats under första halvan av 2021. Tillsammans med en partner
har vi även möjligheten att identifiera andra utvecklingsprojekt
baserat på vår unika plattform.
Under året har RLS tecknat flera nya
regionsavtal och dessutom många nya
kommunavtal. Eftersom pandemin i
princip inneburit ett tvärstopp för oss att
komma ut på besök hos kunder och intressenter har vi också med full kraft ställt om
till digitala relationer.
Även om vi inte har nått de försäljningsmål vi hade förväntat oss under 2020
kan vi se att vår strategi för året föll väl ut
under de omständigheter som rått. Och
trots ett år med stora utmaningar kan
vi ändå konstatera att 2020 blev året då
människor verkligen började lära känna
och förstå ChloraSolv.

RLS har under året drivet den regulatoriska processen för godkännande i Australien och Kuwait. Det finns inga öppna frågor
och trots frekventa påtryckningar går vi nu bara och väntar på ett
godkännande. RLS har fortsatt dialog med FDA (United States
Food and Drug Administration) angående den regulatoriska
processen. Dokumentation sammanställs nu för ett nytt möte
med FDA under det andra kvartalet 2021 för att förbereda resan
framåt på den amerikanska marknaden.
CHLORASOLV01 KLAR

Trots stora utmaningar under 2020 har RLS slutfört sin andra
studie, ChloraSolv01, som nu kommer att publiceras i den
högt rankade vetenskapliga tidskriften Journal of Wound Care.
Tidskriften är en av de mest etablerade tidskrifterna inom sårvårdsområdet och det
är ett stort erkännande för ChloraSolv01
och det kliniska resultatet. Några av höjdpunkterna från studien presenterades vid
den virtuella konferensen EWMA 2020 i
november.
Ur studien har vi fått ut mycket fina
prestandadata om ChloraSolv. En viktig
milstolpe med ChloraSolv01 är att bredda
indikationen till bensår. RLS har också
ansökt om att kunna göra anspråk på
ChloraSolvs effektiva verkan på biofilm.
Underlaget har lämnats in till b
 eslutande
organ och RLS väntar tålmodigt på godkännandet. Detta kommer att generera
en dubbelt så stor marknadspotential för
ChloraSolv.

”En viktig milstolpe
vi når tack vare
ChloraSolv01 är att
bredda indikationen till venösa och
arteriella sår. Detta
kommer generera
en dubbelt så stor
marknadspotential
för ChloraSolv.”

AKTIVITETER FLERA LÄNDER
Då vården varit hårt ansträngd har de
flesta processer tagit m
 ycket längre tid, vilket självklart starkt
påverkat vår marknadspenetration och andra aktiviteter, men
flera viktiga steg har ändå tagits under året när det kommer till
patent och nya kontakter. Patentet för ChloraSolv har under året
godkänts i Kanada. Vi har parallellt ansökt om ett nytt patent
som nu är i den internationella fasen. RLS har etablerat kontakter
i England, Danmark, Holland och Frankrike med syfte att driva
långsiktig reimbursement.
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NYA SAMARBETEN OCH PRODUKTER
Under året har flera spännande forskningssamarbeten pågått
och initierats, bland annat med forskare på Lunds universitet.
Samarbetet syftar bland annat till att ta fram prekliniska data på
biofilm och analysera ChloraSolvs effekt. Resultaten är mycket
bra och kommer publiceras under våren 2021. RLS har även
jämfört ChloraSolv med andra produkter på marknaden. Det
är imponerade hur effektiv ChloraSolv är på biofilm och dess
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antimikrobiella effekt jämfört med andra behandlingar på marknaden. Samarbetet med Lunds universitet kommer fortgå under
2021.
Vi har också under året etablerat ett samarbete med Linköpings universitet med syfte att produktutveckla ChloraSolv för
nya indikationsområde. Vi har genomfört de första prekliniska
studierna under 2020 med mycket bra resultat och nästa steg är
nu att initiera en studie på människor.
RLS ÄR VÄL RUSTADE INFÖR FRAMTIDEN
RLS långsiktiga vision är att vara ett ledande forskningsdrivet
plattformsbolag. Ambitionen är att initiera nya studier inom
kliniska områden som brännskador och dermatologi. RLS affärsmodell är att etablera globala samarbeten med intresse för nya
indikationsområden. Vi har stor tilltro på företagets plattform
och dess unika egenskaper och vad detta kan tillföra för patienten och en mer effektiv sårvård.
Efter ett annorlunda år kan jag slutligen konstatera att vi ser
ljuset i tunneln och att RLS står mycket väl rustade när världen
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återigen öppnar upp. Jag känner en stolthet att få vara en del av
RLS och den spännande resa vi har framför oss.
Avslutningsvis vill jag tacka RLS medarbetare, distributörer
och slutkunder i hälso- och sjukvårdssektorn för ett gott samarbete under 2020.

Mölndal,
30 april 2021

Karin Fischer
CEO RLS Global
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SJUKVÅRDSMARKNADEN

En global marknad
som stadigt växer
RLS Global verkar på en global sjukvårdsmarknad
med god tillväxt. Den totala sårvårdsmarknaden
ökar med 4 – 5 procent årligen och fortsätter att
växa. Den drivs av en ökning av antalet kroniska sår,
att kompetensen växer kring vikten av att hantera
biofilm samt att fler innovativa teknologier och
produkter kommer på marknaden.
UR ETT GLOBALT perspektiv läggs allt s törre resurser på sjukvården. Trenden v isar på en stadig tillväxt i efterfrågan under
de kommande åren och en generell tillväxt för ChloraSolv är att
förvänta. Dessutom har covid-19 inneburit
att många patienter med kroniska sår inte
fått den behandling de behöver. Behovet är
därför stort av effektiva sårvårdsprodukter.
Definitionen av sårdebridering är idag
väletablerad. Den innebär att död, skadad
eller infekterad vävnad som minskar den
återstående vävnadens läkningspotential
avlägsnas på mekanisk väg. Effektiv och
säker sårdebridering är avgörande för en
lyckad läkningsprocess.
Ökad kunskap om vikten av att hantera
biofilm, teknologier som är enkla att använda med god hälsoekonomisk data samt
ett skifte från skarp debridering till mer
skonsamma metoder är några av faktorerna
som driver utvecklingen av marknaden.
Den globala debrideringsmarknaden beräknas till ett värde av cirka 1 miljard US dollar år 2024. Den årliga
tillväxten är cirka 5 procent. Det finns dock ett stort mörkertal då
många patienter, även i västvärlden, inte får en adekvat behandling. USA är den största marknaden tätt följd av Europa. Att USA
är störst från ett produktperspektiv förklaras med att det finns
fler, mer avancerade teknologier registerade på den amerikanska
marknaden.

TILL SKILLNAD FRÅN ett akut sår stannar det kroniska såret i den
inflammatoriska fasen. Ett sår som inte har läkt inom 3 – 6 veckor
efter initial skada klassificeras som ett kroniskt sår. Venösa bensår
är det vanligaste kroniska bensåret. Det är u
 ppskattat att 0,2 procent av befolkningen lider av venösa bensår och att förekomsten
ökar till 1,3 procent hos den äldre befolkningen över 70 år.
Diabetes ökar snabbt och prognoser antyder att den globala
förekomsten av diabetes kan öka till 4,4 procent fram till 2030,
vilket motsvarar cirka 366 miljoner människor. Cirka 35 procent
av alla diabetiker drabbas av minst ett sår under sin livstid.
Omkring 50 procent av dessa sår infekteras på något sätt, vilket kräver sjukhusvistelse. Av dessa rapporteras att 20 procent leder till amputation. Dödligheten är mycket hög efter amputation,
upp till 70 procent under en femårsperiod.

”Den globala
debriderings
marknaden
beräknas till ett
värde av cirka
1 miljard US dollar
år 2024. Den årliga
tillväxten är cirka
5 procent.”
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RLS GLOBALS FÖRSÄLJNING är riktad mot
 era hälso- och sjukvårdssegment, då patienfl
ter med kroniska sår behandlas inom olika
kanaler beroende på sår- och allmäntillstånd.
Sjukhus: specialistkliniker inom endokrino
logi och dermatologi. Hit remitteras patienter
med sår så att ett specialistteam kan över
vaka sårets utveckling.
Primärvården: de flesta patienter blir omhändertagna av primärvården. Oftast är det
en sårsjuksköterska som fokuserar på dessa
patienter.
Hemsjukvården: en stor del av p
 atienterna är
de som inte kan ta sig till vårdcentralen alternativt till kliniken och istället blir behandlade
i hemmet.

RLS LÅNGSIKTIGA AFFÄRSMODELL är ett regionalt/globalt samarbete med en s törre distributör. Distributören ska ha god kunskap
om marknaden och etablerade resuser i de olika inköpskanalerna.
Ett sådant samarbete kommer att göra att ChloraSolv når
många fler patienter med svårläkta sår, vilket på ett betydande
sätt minskar både mänskligt lidande och samhällets kostnader.
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STUDIEN CHLORASOLV01

Studien ChloraSolv01 bekräftar
de effektiva resultaten av ChloraSolv
En viktig milstolpe passerades under 2020 då ChloraSolv01 – den k liniska
studien som ska ge ChloraSolv bredare indikation – färdigställdes. Till sommaren
publiceras resultatet i den ansedda tidskriften Journal of Wound Care.
– Utfallet blev det vi hoppades på, säger Mats Ahlenius, CTO (Chief Technology
Officer) på RLS Global. Nu har vi visat att det inte bara går att avlägsna nekrotisk
vävnad på fler sårtyper med ChloraSolv utan att det även sker snabbt, säkert och
kostnadseffektivt. Både patienter och den behandlande personalen tyckte att
ChloraSolv gav stora fördelar.
ATT FÅ BORT så mycket nekrotisk (död) vävnad som
möjligt från ett svårläkt sår är essentiellt för att
stimulera en effektiv läkningsprocess. Det kallas för
debridering och kan ske på olika sätt, exempelvis
genom att man skär eller klipper i såret. Något som
kräver både goda kunskaper och hantverksskicklighet för inte frisk vävnad också ska skadas. Inte sällan
är det också smärtsamt för patienten.
ChloraSolv mjukar upp den nekrotiska vävnaden
och gör att den enkelt och skonsamt kan avlägsnas
utan att man skadar de friska cellerna som behövs
för att såret ska läka.
– I studien såg vi en god korrelation mellan
minskningen av nekrotisk vävnad och minskningen
av såryta, vilket visar att debridering är en förutsättning för att sår ska läka, säger Mats Ahlenius. Detta
kan tyckas självklart men det finns få vetenskapliga
publikationer som verkligen visar detta.

”Vi kan visa
att vi dödar
bakterierna
inuti biofilmen med
ChloraSolv på
två minuter.”
MATS AHLENIUS
CTO, RLS GLOBAL
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SYFTET MED CHLORASOLV01 var att utvärdera
effekten av produkten vid debridering, i kombination med mekaniska instrument. Den innefattade
57 patienter på nio olika kliniker runt om i Sverige
och gick i mål i april 2020, då den sista patienten var
färdigbehandlad – en lyckosam timing med tanke
på coronapandemins påverkan på vården under det
senaste året. All data säkrades i slutet på juni.
De allra flesta patienterna fick behandling vid
sex tillfällen, en gång i veckan. Efter sista besöket
hade över 71 procent av dem mindre än hälften så
mycket nekrotisk vävnad i såret som det var från
början. Sårens storlek hade minskat med i genomsnitt 31 procent.
– Vad som också var väldigt roligt var att så
många kliniker ansåg att ChloraSolv förenklade och
förbättrade debrideringen, berättar Mats A
 hlenius.
Nära 70 procent av de här mycket rutinerade

och skickliga sårspecialisterna höll med om att
ChloraSolv gjorde debrideringen betydligt lättare
jämfört med vad de tidigare använt.
ÄVEN PATIENTERNA UPPGAV att de upplevde
behandlingarna som mindre smärtsamma, allt
eftersom studien pågick, trots att ChloraSolv inte
har någon smärtstillande effekt. Vid sista besöket
var patienternas genomsnittliga uppskattning av
smärtan nära noll.
Att behandlingen med ChloraSolv dessutom
går betydligt snabbare än debridering med endast
skarpa instrument är en viktig hälsoekonomisk
faktor. Studien visade att mer än 75 procent av
såren var helt färdigbehandlade på 15 minuter, och
hela 96 procent på 20 minuter, att jämföra med de
upp till 45 – 60 minuter som traditionell debridering
kan kräva. Detta har stor effekt på hela logistiken
och kan innebära stora vinster för hemsjukvård och
vårdcentraler.
CHLORASOLV01 LEDDES av en av världens främsta
specialister på diabetiska fotskador, överläkare och
docent Jan Apelqvist vid endokrinologiska institutionen vid Skånes universitetssjukhus. I november
presenterade han viktiga data på den europeiska
sårkonferensen EWMA 2020 – en av de största
samlingspunkterna för sårspecialister världen över.
Kanske lockade det virtuella upplägget rekordmånga deltagare till EWMA detta år, då nära 8 000
besökare registrerade sig jämfört med de vanligen
cirka 6 500 besökarna. 800 sårintresserade lyssnade
till presentationen av ChloraSolv01. Den fullständiga
studien kommer att presenteras i den etablerade
och ansedda medicinska tidskriften, Journal of
Wound Care, till sommaren.
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Stora kliv med
nya indikationer
CHLORASOLV01
• Öppen, enarmad, multicenter
pilotstudie utförd vid nio olika
kliniker i Sverige, med syfte att
undersöka effekten av ChloraSolv
vid debridering i kombination
med mekaniska instrument.
• 57 patienter med svårläkta
sår på foten eller underbenet
behandlades en gång i veckan,
vid sex tillfällen. Merparten hade
debriderats tidigare.
• Efter sjätte och sista besöket
hade den nekrotiska vävnaden
minskat med över hälften hos
71,4 procent av patienterna.
I genomsnitt m
 inskade den med
72,7 procent. Såret m
 inskade i
storlek med i genomsnitt 30,9
procent.
• 69,8 procent av v årdpersonalen
höll med om påståendet att
ChloraSolv förenklade och
effektiviserade behandlingen.
Endast 3,8 procent höll inte med.
• Inga allvarliga b
 iverkningar
registrerades som kunde
relateras till ChloraSolv.

UNDER BEHANDLINGARNA i studien noterades en
stadig minskning av sårinfektioner. Nästa steg är att
ta data från studien vidare med fokus på infektion
och biofilm. Att bakterier i såret bildar biofilm som
en barriär mot yttre påverkan, inklusive antibiotika,
och därmed förhindrar läkning är en svår nöt för
vården att knäcka.
– Vi kan visa att vi dödar bakterierna inuti
biofilmen med ChloraSolv på två minuter, säger
Mats Ahlenius. Jämför det med den sårtvätt som
finns på marknaden – först efter 15 minuter börjar
mängden bakterier gå ner.
Resultatet, som tagits fram in vitro (i laboratoriet) i samarbete med Lunds universitet, kommer att
presenteras på EWMA 2021.
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Hittills har ChloraSolv tillåtits för
indikationen diabetiska fotsår. Men nu
är indikationen utökad till att även gälla
bensår, vilket innebär att ChloraSolv
kan användas till ungefär en miljon fler
patienter, bara i Europa.
– HÄR BYGGER VI vidare på behandlingsdata från vår

kliniska studie ChloraSolv01, förklarar Mats A
 hlenius,
CTO på RLS Global. Den studien omfattade även
patienter med bensår. Vår notified body, Eurofins,
och det holländska läkemedelsverket har granskat
och godkänt den nya indikationen.
– Vi ligger nu i startgroparna med en så kallad
eftermarknadsstudie.
Flera vårdinrättningar har redan sagt ja till att
delta och första patienten i studien planeras starta
behandlingen i maj. Den här gången ingår 64
patienter över hela Sverige. Studien ska undersöka
”clinical practice”, alltså hur ChloraSolv fungerar
i praktiken när vårdpersonalen själva råder över
användningen.
– Det är mycket spännande för RLS att få mer
verklighetsbaserade data, förklarar Mats Ahlenius.
I den här studien används ChloraSolv tills patienten
anses färdigbehandlad.
UNDER 2021 FORTSÄTTER RLS Global att titta på
ytterligare indikationer. Brännskador är en av
dem och studier in vitro (i laboratoriet) har redan
initierats i samarbete med läkare och forskare vid
Universitetssjukhuset i Linköping.
– Brännskador är en mycket viktig indikation
och med stor vetenskaplig tyngd. Patienter med
allvarliga brännskador vårdas på intensiven och har
öppna sår med hög infektionsrisk vilket innebär en
stor fara för patienten. Om en metod visar sig vara
positiv för behandling av något så komplext och
allvarligt som brännskador, anses den fungera även
för de flesta andra sår.
RLS HAR OCKSÅ fokus på trycksår under 2021. Det
är ett område med stor potential, då vi blir allt
äldre och mer sängbundna i slutet av våra liv. Det är
ett logiskt steg att bredda indikationen mot trycksår
eftersom alla typer av kroniska sår då kommer att
vara täckta. Ett annat terapiområde, dermatologiska problem där bland annat eksem och psoriasis ingår, kommer också att satsas på under 2021. Målet
är att kunna fortsätta med kliniska studier nästa år.
– Vi har ett spännande år framför oss där vi
kommer att ta stora kliv när det gäller utveckling
av såväl ChloraSolv som andra tillämpningar av vår
unika buffrade hypokloritplattform.
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CHLORASOLV

LENA KARLSSON, HEMSJUKSKÖTERSKA:

”ChloraSolv kickar i gång processen
Under det senaste halvåret har hemsjuksköterskan Lena K
 arlsson använt
sig av ChloraSolv när hon varit ute hos
sina vårdtagare i Mölndals kommun.
Ett tiotal patienter har hittills haft sår
som snabbt uppnått positiva r esultat
i sårläkningsprocessen vid behandling
med ChloraSolv.
– PÅ FLERA VÅRDTAGARE har såren läkt helt och

hållet! ChloraSolv rengör och sätter i gång processen
och det händer snabbt något positivt i såret när man
jobbar med det. Det är lätt att jobba med ChloraSolv
och det är en snabb behandling som är smärtfri för
patienten. Många gånger blir jag lite förvånad hur
rent det blir i såret. Och det är ju det som behövs för
en snabb och effektiv sårläkning – att såret blir rent.
Annars kan det aldrig läka, säger hon.
Hon menar också att det är viktigt att tidigt
ställa rätt diagnos – vilken typ av sår handlar det
om? En fråga som många gånger varit svår att svara
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på under pandemin eftersom patienterna inte
kunnat ta sig till sjukhus eller vårdcentraler.
– När det handlar om svårläkta sår måste man
titta på många olika bakgrundsfaktorer för att kunna ställa rätt diagnos och få en adekvat behandling
– bakomliggande sjukdomar, status på patienten,
hur ser blodcirkulationen ut och så vidare. Och sedan ställa sig frågan – hur kan jag få såret att läka?
LENA KARLSSON HAR arbetat som sjuksköterska
s edan 1987 och har efter många år inom hemsjukvård en lång erfarenhet av svårläkta sår – hon möter
dem mest varje dag. Hon menar att när det gäller
sårläkning i stort finns det också många sår som
ingen tar ett riktigt ansvar för. Patienter går länge
med sina sår vilket medför ett onödigt lidande. Sårbehandling kräver god kunskap men hon anser att
det saknas både utbildning och kompetens när det
handlar om debridering, det vill säga upprensning
av såret för att läkningen ska kunna komma i gång.
– Debridering är inget ämne som tas upp i
utbildningen utan något som man lär sig arbeta
med när man kommer ut – speciellt inom hemsjuk-

”Det är lätt
att jobba med
ChloraSolv och
det är en snabb
behandling som
är smärtfri för
patienten.”
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”Smärtan är min
största fiende”
Nyårsafton 1968 fick Gösta Jakobsson tillbringa på
sjukhuset. Han var 24 år gammal och hade just fått
vänster underben avslitet i en maskin. En komplicerad
amputationsskada strax under knät med ett sår som
inte gick att sy ihop.

för läkning”

vården där jag anser att det skulle vara en basic
kunskap. Men jag tror faktiskt att många som
arbetar inom sjukvården inte känner till ordet
debridering och vad det innebär. Att ta bort den
döda vävnaden och få kontroll på b
 akterierna är
själva förutsättningen för att få ett sår att läka,
avslutar hon.
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EN FYRA MÅNADER lång, smärtsam
tid på sjukhuset väntade Gösta innan
han fick komma hem. Det tog ett
år innan såret till slut läkt så pass
mycket att han kunde börja använda
en protes.
– Det är klart att mitt liv hade v arit
helt annorlunda om jag inte hade
skadat mig. Jag har fått stå tillbaka
mycket och smärtan lämnar mig aldrig. Men jag är en positiv person och
vet att livet har sina sidor, ibland är
det lättare, ibland tyngre, säger han.
Sår och bölder på benstumpen har han kämpat med alltsedan
dess. Protesen har fungerat bra men i mitten på 90-talet orsakade
ett hudveck på benstumpen ett sår som bara växte och inte ville
läka. Det blev för tungt att fortsätta a rbeta som egenföretagare
inom skog och jordbruk, många lyft och traktorkörning f ungerade
helt enkelt inte längre. U
 nder ett par år arbetade Gösta som
chef för godshanteringen på Samhall innan han efter en lång tids
sjukskrivning blev förtidspensionerad vid 60 års ålder.
– Jag har fått ta stor hänsyn till mitt bensår sedan dess. Periodvis
har det blivit bättre och jag har kunnat gå utan hjälpmedel men det
har också funnits perioder då jag fått ställa om rejält för att få såret
att läka. Den största fienden är smärtan och att inte överbelasta benet. Vid överbelastning uppstår sår vilket innebär att jag inte längre
kan röra mig fritt. Ett år var det så illa att jag låg i fyra månader för
att såret skulle självläka.
ATT HA ETT svårläkt sår innebär att kontakten med vården är ständigt
närvarande. Periodvis får Gösta uppsöka vårdcentralen ett par
gånger i veckan för att byta förband eller punktera bölder.
– Sjukvårdens personal är bra men det är klart att det innebär stora problem att ha sådana här sår. Lyckligtvis är jag en frisk
person i övrigt och har aldrig haft några direkta infektioner eller
behövt äta antibiotika. Jag har ju varit med länge när det handlar
om sårbehandling och ser att utvecklingen går framåt. Det är stor
skillnad med dagens moderna förband och behandlingar mot när
jag skadade mig 1968 och blev hemskickad med literflaskor med
lösningsvätska för att själv tvätta såret, säger han.
Gösta har fått prova ChloraSolv två gånger. Den första gången
räddade sårbehandlingen honom från att göra en lårbensamputation på sitt redan amputerade underben. Detta gjorde att Gösta fick
behålla sin knäled.
– Denna gång var såret 2,5 cm stort och så djupt att man kunde
stoppa ner en puttekula i det. Efter bara fyra behandlingar med
ChloraSolv har såret blivit mycket grundare och är i god läkning.
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för RLS Global AB (publ)
framlägger årsredovisning avseende räkenskapsåret 1/1 – 31/12 2020.
Baserat på RLS Globals unika teknologi-plattform, utvecklar,
tillverkar och säljer Bolaget vävnadsbevarande produkter för
några av de vanligaste sjukdomarna inom sårvård.
Produktportföljen har historiskt varit inriktad på dental
marknaden, men fokus under de senaste åren är inom
området sårvård och vår unika produkt ChloraSolv.
RLS Global AB (publ) har säte i Göteborg.
RLS Global AB är en del av en mindre koncern och tillämpar
undantagsregler som innebär att ingen koncernredovisning
upprättats.

ORGANISATION
Genomsnittligt antal anställda uppgick till 9 (9), varav 4 (4) är
ledande befattningshavare.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER
UNDER RÄKENSKAPSÅRET
Immateriella tillgångar inklusive patent avseende PeriSolv
avyttrades till Regedent AG under första kvartalet 2020.
Köpeskilling var 400 tEUR som dels betalades direkt och dels
kommer att betalas över tid. Den senare delen tas upp som
långfristig fordran och omvärderas varje bokslut.
Tecknat avtal med både regioner och hemsjukvård avseende
ChloraSolv.
Under pandemiutbrottet har vården drabbats hårt och fått
prioritera sina aktiviteter. Tyvärr har det drabbat vår lansering av
ChloraSolv genom att vi fått ställa in kundbesök och utbildningar
i Sverige. Registreringar av ChloraSolv i andra länder har fördröjts
något då flera länder stängt ner berörda myndigheter under
delar av 2020.
Vår studie ChloraSolv 01 avslutades och har gett oss mycket
spännande fakta om vår produkt.
Teckningsoptioner
Bolaget har vid utgången av året ett optionsprogram riktat till
personalen.
På årsstämman den 13 juni 2018 beslutades om ett tecknings
optionsprogram, 2018/2021, om 1.000.000 optioner.
Vid värdering av optionsprogram använder bolaget värderingsmodellen Black & Scholes.
I not 5 behandlas Bolagets aktiebaserade incitamentsprogram
mer utförligt.
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RESULTATUTVECKLING
UNDER ÅRET
Nettoomsättningen avser både dental- och sårvårds
produkter och uppgick till 2 043 tkr (1 023 tkr) Rörelse
resultatet uppgick till -22,5 Mkr (-26,8Mkr). Rörelsens kostnader, exklusive kostnader för varor och avskrivningar, har
minskat med 1 194 tkr hänförbart till uteblivna resor, mässor
och konferenser. Detta då majoriteten av kund- och marknads
aktiviteter påverkats av pandemin.
Årets investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgår
till 23tkr (0 tkr). Årets förändring av immateriella anläggnings
tillgångar på 1,4 Mkr (3,2 Mkr) avsåg avyttring av PeriSolv
inklusive patent samt investeringar i patent. Föregående år avser
investering i ChloraSolv.
Årets förändring av finansiella anläggningstillgångar på 2 121 tkr
avser den del av PeriSolv försäljningen som ännu inte är betald.
Kassaflöden och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -22 017
tkr (-24 896 tkr). Rörelsekapitalet har minskat med 1 190 tkr
(föregående var ökningen 828 tkr).
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till totalt
-727 tkr (-3 240 tkr).
Kassaflödet från finansieringsverksamheten blev totalt 0 kr
(47 256 tkr) föregående år bestod av inbetalning med 50 008 tkr
i nyemission, emissionskostnader på -2 613 tkr och -141 tkr
netto för återköp och försäljning av 143 750 st optioner.
Kvalitet
RLS Global AB:s kvalitetsarbete bedrivs i enlighet med ISO
13485:2016, MDD 93/42/EEC.
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.
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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 lanseringar samt missbedömningar
av efterfrågan och tillväxttakt, patentintrång samt ej beviljade
patentansökningar.
I Bolaget finns endast nio personer anställda och om en eller
flera av dessa lämnar RLS skulle det kunna ha en negativ
inverkan på dess verksamhet, resultat och finansiella ställning.
För att motverka detta har Bolaget bl.a. utgivit teckningsoptioner
till de anställda. Dessutom arbetar Bolaget med ett nätverk av
uppdragstagare med verifierad kompetens i olika frågor.
Finansiella risker
Bolaget har ett negativt kassaflöde och är i behov av kapital för
att kunna följa befintlig affärsplan. Bolagets fi
 nansiering sker
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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.
Styrelsen och ledning arbetar med olika fi
 nansieringslösningar
och RLS har ett lånelöfte som säkrar fortlevnad minst ett år
framåt.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER
EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG
Vi har särskilt beaktat hur effekterna av covid-19 utbrottet
fortsatt kan komma att påverka bolagets framtida utveckling
och/eller r isker som kan påverka den finansiella rapporteringen
framåt. Vi kan i dagsläget inte bedöma vilken eventuell effekt
covid-19 k ommer ha i framtiden.

AKTIEN OCH ÄGARE
Aktien är listad på Nasdaq First North Growth Market sedan
17 maj 2017 och handel sker med kortnamn RLS. Dessförinnan
var Bolaget noterat på Aktietorget.
Totalt hade Bolaget vid årets utgång ca 3.077 aktieägare. 
Ytterligare information om aktien finns att tillgå på www.rls.global
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Aktieägare
Nedan listas de 10 största ägarna per den 31 december 2020
NAMN

ANTAL AKTIER

KAPITAL & RÖSTER %

17 603 394

26,38

JOKI INVEST AB

9 565 113

14,34

BANK JULIUS BAER & CO LTD

5 538 879

8,30

AB STENA METALL FINANS (PUBL)

3 500 000

5,25

ÅLANDSBANKEN I ÄGARES STÄLLE

2 030 342

3,04

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET; AVANZA PENSION

1 861 215

2,79

SEB AB LUXEMBOURG BRANCH

1 405 000

2,11

NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB

1 263 978

1,89

OSKARSBERG I NACKA AB

1 184 551

1,78

KARLSSON RUNE

1 049 000

1,57

ÖVRIGA

21 716 223

32,55

Totalt

66 717 695

100,00

RLS GLOBAL INTRESSENTER AB

Flerårsöversikt
Bolagets ekonomiska utveckling under fem år i sammandrag
2020

2019

2018

2017

2016

Nettoomsättning

tkr

2 043

1 023

2 620

2 337

2 880

Resultat före skatt

tkr

-22 460

-27 036

-21 892

-19 332

-13 757

Balansomslutning

tkr

35 275

58 738

38 944

59 216

12 414

Antal anställda

st

9

9

8

8

7

Soliditet

%

85,9

90,0

83,5

87,8

26,8

Avkastning på totalt kapital

%

neg

neg

neg

neg

neg

Avkastning på eget kapital

%

neg

neg

neg

neg

neg

Antal aktier vid periodens slut

st

66 717 695

66 717 695

59 197 695

58 734 895

49 974 546

Genomsnittligt antal aktier *)

st

66 717 695

60 907 722

58 920 015

56 143 755

48 725 182

Resultat/aktie *) före utspädning

tkr

-0,34

-0,44

-0,37

-0,34

-0,28

Resultat/aktie *) efter utspädning

tkr

-0,34

-0,44

-0,37

-0,34

-0,28

*) G
 enomsnittligt antal aktier beräknas som ett vägt genomsnittligt antal aktier under perioden.
Nyckeltalsdefinitioner framgår under Redovisnings- och värderingsprinciperna, Not 1
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Förändring av eget kapital, Tkr
BUNDET EGET KAPITAL

Ingående balans 2020-01-01

FRITT EGET KAPITAL

Aktiekapital

Fond för
utvecklingsutgifter

Överkursfond

7 538

7 592

164 254

Disp enligt bolagsstämma
Årets avskrivning
egenutvecklade tillgångar

-1 029

Balanserat
resultat

Årets
resultat

-99 593

-27 036

52 755

-27 036

27 036

0

1 029

Årets resultat
Utgående balans 2020-12-31

7 538

6 563

164 254

-125 600

Totalt

0
-22 460

-22 460

-22 460

30 295

Vinstdisposition, Tkr
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att:
Överkursfond
Ansamlad förlust
Årets resultat

164 254
-125 600
-22 460
16 194

Disponeras sålunda, att balanseras i ny räkning
16 194
Beträffande resultatet av bolagets verksamhet och ställningen vid
årets slut hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar
jämte tillhörande n
 otanteckningar.
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Resultaträkning
för tiden 1/1-31/12, Tkr

Nettomsättning
Övriga rörelseintäkter

Not 3

2020

2019

2 043

1 023

2 454

345

4 497

1 368

-1 364

-1 180

RÖRELSENS KOSTNADER

Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader

Not 4

-10 755

-13 175

Personalkostnader

Not 5

-13 048

-12 545

Avskrivningar och nedskrivningar av immateriella
och materiella anläggningstillgångar

Not 6

-1 453

-1 249

Övriga rörelsekostnader

RÖRELSERESULTAT

-335
-26 955

-28 149

-22 458

-26 781

-2

-255

-2

-255

-22 460

-27 036

0

0

-22 460

-27 036

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER

Räntekostnader och liknande resultatposter

RESULTAT FÖRE SKATT

Skatt på årets resultat
ÅRETS RESULTAT

RLS GLOBAL (publ) ÅRSREDOVISNING 2020
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Balansräkning
per den 31/12, Tkr
2020

2019

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

Not 7

8 919

11 351

Patent

Not 8

2 548

3 124

11 467

14 475

107

126

107

126

50

50

2 121

0

2 171

50

13 745

14 651

695

681

695

681

64

81

Aktuell skattefordran

816

671

Övriga fordringar

481

5

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

477

908

1 838

1 665

18 997

41 741

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

21 530

44 087

SUMMA TILLGÅNGAR

35 275

58 738

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska tillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Not 9

Not 10

Aktier i dotterbolag
Långfristlig fordran Regedent

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar
Färdiga varor och handelsvaror

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

Kassa och bank
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Not 13
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2020

2019

7 538

7 538

6 563

7 592

14 101

15 130

164 254

164 254

-125 600

-99 593

-22 460

-27 036

16 194

37 625

30 295

52 755

Leverantörsskulder

755

1 353

Övriga kortfristiga skulder

242

272

3 983

4 358

4 980

5 983

4 980

5 983

35 275

58 738

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet efter kapital
Aktiekapital

Not 11

Fond för utvecklingsutgifter

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat

SUMMA EGET KAPITAL

Skulder
Kortfristiga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

RLS GLOBAL (publ) ÅRSREDOVISNING 2020

Not 12
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Kassaflödesanalys
per den 31/12, Tkr
2020

2019

-22 458

-26 781

1 453

1 249

-2

-255

180

63

-20 827

-25 724

Ökning/minskning av varulager

-14

399

Ökning/minskning av fordringar

-173

854

-1 003

-425

-22 017

-24 896

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat
Avskrivningar samt återföring avskrivningar
Erlagd ränta, netto
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapitalet
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning/minskning av skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

Not 7, 8

-304

-3 240

Avyttring av immateriella anläggningstillgångar

Not 7, 8

1 721

0

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

Not 9

-23

0

Förändring finansiella anläggningstillgångar

Not 10

-2 121

0

-727

-3 240

0

47 256

0

47 256

-22 744

19 120

41 741

22 621

18 997

41 741

Kassaflöde från investeringsverksamheten

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Förändring av kortfristiga lån
Tillskott emissioner samt teckningsoptioner

Not 5, 11

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut
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Tilläggsupplysningar
NOT 1 REDOVISNINGSOCH VÄRDERINGSPRINCIPER
Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning 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 i enlighet med försäljningsvillkoren.
RLS:s försäljning av varor intäktsredovisas i sin helhet vid försäljningstillfället. Avsättningar görs för de risker för intäktsreduktioner
som kvarstår genom att RLS tillämpar returrätt för utgångna osålda
varor till grossister.
Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter. Inkomster från statliga bidrag redovisas enligt kapitel 24. Statliga bidrag
intäktsförs som övriga intäkter. Motsvarande kostnad redovisas i
brutto i sitt kostnadsslag i resultaträkningen. Under 2020 mottogs
statligt bidrag för korttidspermittering.
Inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller
erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års
aktuella skatt och förändring i uppskjuten skatt. Eftersom Bolaget
går med förlust finns varken aktuell eller 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 linjärt
över dess avtalsreglerade nyttjandetid, normalt högst 20 år. Registrerade patent skrivs av på 1–20 år över respektive patents löptid.
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten skrivs av linjärt över
den period som de förväntade fördelarna beräknas komma företaget tillgodo. För närvarande är avskrivningstiden 0 eller 10 år
beroende på respektive produkts livslängd samt patent.
Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar
När det finns indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en
prövning av nedskrivningsbehov. Har tillgången ett återvinnings
värde som är lägre än det redovisade värdet, skrivs den ner till återvinningsvärdet. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas
tillgångarna på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara
kassaflöden. För tillgångar, som tidigare skrivits ner görs per varje
balansdag en prövning av om återföring bör göras.
Aktivering av internt upparbetade
immateriella anläggningstillgångar
Bolaget aktiverar internt upparbetade immateriella anläggnings
tillgångar när kriterier för tillgångar uppfylls.
Ersättning till anställda
Kortfristiga ersättningar i Bolaget utgörs av lön, sociala a vgifter, betald semester, betald sjukfrånvaro, sjukvård och bonus. Kortfristiga
ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det finns en
legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning. Ersättning
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till anställda redovisas i takt med utförandet av tjänster i utbyte mot
ersättning. Bonusprogram finns för samtliga anställda och utbetalning sker årsvis i efterhand när grad av måluppfyllelse fastställts.
Pensioner
I Bolaget finns pensionsplaner för samtliga anställda.
Pensionsplanerna är avgiftsbestämda och beräknas utifrån en viss
procentsats av månadslönen. I avgiftsbestämda planer b
 etalar
företaget fastställda avgifter till ett annat företag och har inte
någon legal eller informell förpliktelse att betala något y tterligare
även om det andra företaget inte kan uppfylla sitt åtagande.
Bolagets resultat belastas för kostnader i takt med att de anställdas
pensionsberättigande tjänster utförts.
Leasingavtal
Bolaget redovisar alla finansiella leasingavtal som operationella
leasingavtal. Bolagets finansiella leasingavtal avser kontor och
personalbilar.
Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel
11, vilket innebär att värdering sker utifrån anskaffningsvärde.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar
kundfordringar och övriga fordringar, kortfristiga placeringar och
leverantörsskulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen
när RLS Global blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att
erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och
koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är
förknippade med äganderätten.
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när f örpliktelserna
har reglerats eller på annat sätt upphört.
Nedskrivning av finansiella tillgångar
Vid varje balansdag bedömer Bolaget om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon av de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara
bestående. Nedskrivning redovisas i resultatposten Resultat från
fordringar som är anläggningstillgångar. Nedskrivningsbehövet prövas
för varje enskild post av de finansiella anläggningstillgångarna som är
väsentliga. Exempel på indikationer på nedskrivningsbehov är negativa ekonomiska omständigheter för de företag Bolaget har fordran
på. Nedskrivning för tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde beräknas som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde
och nuvärdet företagsledningens bästa uppskattning av de framtida
kassaflödena diskonterade med tillgångens utrsprungliga effekivränta. För tillgångar med rörlig ränta används den på balansdagen
aktuella räntan som diskonteringsränta.
Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för
poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen,
vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till
det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt
bedömda osäkra fordringar. Fordringar som är räntefria eller som
löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid
överstigande 12 månader, redovisas till ett diskonterat nuvärde och
tidsvärdeförändringen redovisas som ränteintäkt i resultaträkningen.
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Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag
för transaktionskostnader (upplupet anskaffningsvärde). Skiljer
sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas
vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som ränte
kostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta.
Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade
beloppet och det belopp som ska återbetalas.

NOT 4 LEASING
Framtida minimileasingavtal

2020

2019

1 685

2 345

Förfaller inom 1 år

761

788

Senare än 1 år

924

1 557

Senare än 5 år

–

Årets kostnadsförda leasingavgifter

Kortfristiga leverantörsskulder redovisas till anskaffningsvärde.
Varulager
Varulager är värderat enligt lägsta värdets princip till det lägsta av
anskaffningsvärdet och återanskaffningsvärdet enligt först in-först
ut-metoden.
Nyckeltalsdefinitioner
Soliditeten beräknas genom att det egna kapitalet tillsammans
med 78 % av bolagets obeskattade reserver ställs i förhållande till
balansomslutningen.

819

811

Bolagets leasingavtal avser personbilar och lokaler.

NOT 5 MEDELTALET ANSTÄLLDA
OCH KOSTNADEN FÖR DESSA, Tkr
2020

2019

Antal anställda

9

9

Varav kvinnor

6

5

Ledande befattningshavare

4

4

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

Varav kvinnor

2

2

Avkastning på eget kapital beräknas genom att resultatet
efter fi
 nansiella poster ställs i förhållande till eget kapital och
obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt).

Lönekostnad

1 244

1 222

Arvoden

250

250

Sociala kostnader

716

735

varav pensionskostnader

275

272

2 210

2 207

Lönekostnad

7 083

6 707

Sociala kostnader

3 173

3 172

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden.

Totalt styrelse & VD

NOT 2 UPPSKATTNINGAR
OCH BEDÖMNINGAR

Personal

För att upprätta finansiella rapporter krävs att företagsledningen
gör bedömningar och uppskattningar. Dessa ses över regelbundet.
Det faktiska utfallet kan skilja sig från dessa bedömningar och
uppskattningar. Styrelsen har bedömt följande område som särskilt
betydelsefulla för Bolaget:
Immateriella tillgångar
Bolaget undersöker varje år om något nedskrivningsbehov före
ligger för de immateriella tillgångarna. Värdet har fastställts genom
beräkning av förväntad framtida försäljning. För dessa beräkningar
måste vissa uppskattningar göras.

NOT 3 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER, Tkr
2020

2019

1 928

0

Erhållna bidrag

321

320

Övrigt

205

25

Totalt

2454

345

Avyttring immateriella tillgångar

Styrelse & VD

Under året avyttrades de immateriella tillgångarna inkl patent
för PeriSolv. Vinsten blev 1 928 tkr.
Posten Erhållna bidrag 321 tkr består av statligt stöd för korttidspermittering. Föregående år erhölls 320 tkr i en avancerad FOU
check från Västra Götalands regionen. Övrigt består främst av
valutakursvinster och fakturerade frakter.
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varav pensionskostnader

1 125

1 064

Totalt övriga

10 256

9 876

Före aktivering

10 256

10 664

Till styrelsen och ordförande utgår arvode enligt bolagstämmans
beslut. Verkställande direktören har erhållit lön, inklusive bonus,
med 1 244 tkr (1 222 tkr) Därutöver har verkställande direktören
tjänstepension motsvarande 23% och tillgång till tjänstebil.
Mellan Bolaget och verkställande direktören gäller en ömsesidig
uppsägningstid om sex månader. Avgångsvederlag om sex månadslöner gäller om Bolaget säger upp. Vid uppsägning p.g.a uppköp
eller liknande utgår ytterligare sex månadslöner till verkställande
direktören. 0 tkr (788 tkr) av personalens kostnader har aktiverats
för produktframtagning av ChloraSolv, se not 7 där även totalt
aktiverade kostnader framgår.
Aktiebaserade Incitamentsprogram
På årsstämman den 13 juni 2018 beslutades ett tecknings
optionsprogram med 1 000 000 optioner vilka ger rätt att teckna
1 000 000 aktier med teckningskurs 140% över den volymvägda
genomsnittskursen under perioden 4 juni 2018-18 juni 2018.
Teckningskursen fastställdes till 12,90 SEK. Teckningsperiod 15
juni 2021 – 30 juni 2021. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner kommer Bolagets aktiekapital att öka med 112 990,40 SEK.
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Tilläggsupplysningar forts.
NOT 6 AVSKRIVNINGAR
OCH NEDSKRIVNINGAR, Tkr
Utvecklingsarbeten
Patent

NOT 9 MASKINER & ANDRA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, Tkr
2020

2019

1 029

798

Ingående anskaffningsvärde

382

367

Inköp

42

84

Avskrivningar enligt plan

1 453

1 249

Nedskrivningar patent

–

–

Ingående avskrivningar

Återföring nedskrivningar

–

–

Försäljningar/utrangeringar

Utgående ack anskaffningsvärden

Årets avskrivningar
Utgående ack. avskrivningar
Bokfört värde

2020

2019

15 399

13 754

–

1 645

Försäljningar/utrangeringar

-2 448

–

Utgående ack anskaffningsvärden

12 951

15 399

Ingående avskrivningar

-4 048

-3 253

1 045

–

Årets avskrivningar

-1 029

-796

Utgående ack avskrivningar

-4 032

-4 048

8 919

11 351

Ingående anskaffningsvärde
Inköp

Försäljningar/utrangeringar

Bokfört värde

Inköp avser produktframställning av ChloraSolv. Ackumulerade
nedskrivningar uppgår till 1 377 tkr (1 377 tkr)

2019

941

941

23

–

–

–

964

941

-815

-731

–

–

Omklassificering

Maskiner och inventarier

NOT 7 BALANSERADE UTGIFTER
FÖR UTVECKLINGSARBETEN, Tkr

2020

-42

-84

-857

-815

107

126

NOT 10 FINANSIELLA
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, Tkr
ANDELAR
I DOTTER
BOLAG
Perisolv AB
(556960-9570)

ANTAL
AKTIER

KVOTVÄRDE

ANDEL AV
AKTIEKAP

BOKF.
VÄRDE

50,000

1 SEK

100%

50,000

Perisolv AB har säte i Göteborg. Eget kapital uppgår till
50 000 SEK. Bolaget är vilande.

LÅNGSIKTLIG FORDRAN
Långfristig fordran

2020

2019

2 121

0

NOT 8 PATENT, Tkr
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Nedskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ack anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Nedskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ack avskrivningar
Bokfört värde
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2020

2019

4 571

2 978

304

1 592

–

–

-579

–

4 296

4 571

-1 446

-1 080

–

–

79

–

-381

-366

-1 748

-1 446

2 548

3 124
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NOT 11 AKTIEKAPITALETS UTVECKLING
I tabellen nedan framgår förändringarna i RLS Global AB aktiekapital sedan Bolaget bildades 2007, blev aktivt år
2010, och fram till balansdagen. Årets förändringar specifieras i rapport över förändring i eget kapital på sidan 25.
ÅR

TRANSAKTION

FÖRÄNDRING I
ANTAL AKTIER

FÖRÄNDRING I
AKTIEKAPITAL (SEK)

TOTALT ANTAL
AKTIER

TOTALT AKTIE
KAPITAL (SEK)

KVOTVÄRDE
(SEK)

1 000

100 000,00

1 000

100 000,00

100

2007

Nybildning

2011

Nyemission

4 000

400 000,00

5 000

500 000,00

100

2011

Split

44 246 517

0,00

44 251 517

500 000,00

0,011299

2012

Nyemission

29 501 011

333 333,00

73 752 528

833 333,00

0,011299

2013

Nyemission

2013

Omvänd split

2013

Nyemission

2014

Nyemission

2014

Nyemission

2015

Nyemission

2016
2017

92 190 660

1 041 662,00

165 943 188

1 874 995,00

0,011299

-149 348 869

0,00

16 594 319

1 874 995,00

0,11299

5 531 439

625 002,00

22 125 758

2 499 997,00

0,11299

3 076 923

347 664,36

25 202 681

2 847 661,36

0,11299

16 801 787

1 898 440,87

42 004 468

4 746 102,23

0,11299

4 846 669

547 627,13

46 851 137

5 293 729,36

0,11299

Nyemission

3 123 409

352 915,28

49 974 546

5 646 644,64

0,11299

Nyemission

4 565 000

515 801,24

54 539 546

6 162 445,88

0,11299

2017

Nyemission

4 195 349

474 034,22

58 734 895

6 636 480,10

0,11299

2018

Nyemission

462 800

52 291,96

59 197 695

6 688 772,06

0,11299

2019

Nyemission

7 520 000

849 687,91

66 717 695

7 538 459,97

0,11299

NOT 12 UPPLUPNA KOSTNADER
OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
Upplupna löner

NOT 14 STÄLLDA SÄKERHETER
Det finns inga ställda säkerheter.

2020

2019

1 291

1 611

Upplupna sociala kostnader

403

506

Upplupen löneskatt

889

817

Övriga interimsskulder

1 400

1 424

Bokfört värde

3 983

4 358

2020

2019

Banktillgodohavanden

18 997

41 741

Bokfört värde

18 997

41 741

NOT 13 KASSA OCH BANK, Tkr

NOT 15 VÄSENTLIGA HÄNDELSER
Vi har särskilt beaktat hur effekterna av covid-19 utbrottet
fortsatt kan komma att påverka bolagets framtida utveckling
och/eller risker som kan påverka den finansiella rapporteringen
framåt. Vi kan i dagsläget inte bedöma vilken eventuell effekt
covid-19 kommer ha i framtiden.
ChloraSolv godkänns för bensår vilket fördubblar marknads
potentialen i Europa.

NOT 16 TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Inköp av tjänster
med närstående inkl styrelse*

2020

2019

140

160

140

160

*Transaktioner med närstående sker
på marknadsmässiga villkor.
Bokfört värde
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i RLS Global AB, org.nr 556726-3495

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för RLS Global AB för
år 2020. Bolagets årsredovisning ingår på sidorna 14 – 31 i detta
dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av RLS Global ABs finansiella ställning per den 31
december 2020 och av dess finansiella resultat och kassaflöde
för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för RLS Global AB.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa
standarder beskrivs närmare i avsnittet 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 tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Annan information än årsredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och återfinns på sidorna 1–13 och 32 –33. Det är
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för
denna andra information.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna
information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt
ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med
årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den
kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi
har inget att rapportera i det avseendet.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande
bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande
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direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift.
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och
verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att
göra något av detta.
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund
av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av
årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar.
Denna beskrivning 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 2020 samt av förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt för
slaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter
och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 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.

RLS GLOBAL (publ) ÅRSREDOVISNING 2020

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart,
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att
tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen,
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter
i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens
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
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styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt
avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
• Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner
av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om
detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma 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 revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt
med aktiebolagslagen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av
förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: 
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar.
Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.
Göteborg den 30 april 2021
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Ulrika Ramsvik
Auktoriserad revisor
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Styrelse
PETER HENTSCHEL

KARIN ELIASSON

Styrelseordförande

Ordinarie ledamot

Invald: 2017
Född: 1949
Utbildning: Civilingenjör i kemi
Tidigare uppdrag: SCA Hygiene
Products AB, Mölnlycke Health
Care AB
Nuvarande uppdrag: Lumina
Adhesives AB
Aktieinnehav: 25 000

Invald: 2017
Född: 1961
Utbildning: B.Sc. Human
Resources
Tidigare uppdrag: Autoliv Inc.,
TeliaSonera AB och SCA AB
Nuvarande uppdrag: Skandia,
Karolinska Universitetssjukhuset,
Oberoende i förhållande till
Nordic Paper, Ruter Dam
Bolaget och större aktieägare
Aktieinnehav: 27 000

STEVE KROGNES

CHRISTER HÄGGLUND

Invald: 2016
Född: 1968
Utbildning: Civilekonom
Tidigare uppdrag: CFO Genetech, Head of M&A för Roche
Nuvarande uppdrag: CFO
Denali Therapeuticals Inc,
styrelseledamot Corvus
Pharmaceuticals Inc, styrelse
ledamot i Gritstone Oncology
Aktieinnehav: 1 487 578 aktier
via RLS Intressenter AB (som

Invald: 2012
Född: 1953
Utbildning: Civilekonom
Tidigare uppdrag: Bland annat
grundare av Proffice AB
Nuvarande uppdrag:
Heartworkers AB,
RLS Intressenter AB, 
Rentals United AB
Aktieinnehav: 13 436 784 a ktier Oberoende i förhållande till
via RLS Intressenter AB (som har Bolaget och större aktieägare
totalt 17 603 394 a ktier)

Ordinarie ledamot
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Ordinarie ledamot

har totalt 17 603 394 aktier)
Oberoende i förhållande till
Bolaget och större aktieägare

RLS GLOBAL (publ) ÅRSREDOVISNING 2020

Ledning
KARIN FISCHER

Chief Executive Officer
Född: 1976
Utbildning: Masterutbildning från Science
in Business and Economics
Tidigare uppdrag: Säljansvarig Getinge
AB, Marknads- och försäljningschef XVIVO
Perfusion AB och en rad olika befattningar inom
Johnson & Johnson från 2000 till 2014.
Nuvarande uppdrag: Stille AB
Aktieinnehav: 180 100
Teckningsoptioner: 287 500

EVA JAGENHEIM
Chief Financial Officer

Född: 1966
Utbildning: MBA Civilekonom
Tidigare uppdrag: CFO Crispin Porter Bogusky,
CFO Softhouse Consulting AB, Koncern
controller Adera, Business Consult Arthur
Andersen och Revisor PWC
Teckningsoptioner: 143 750

ANDERS HUSMARK

Chief Business Development Officer
Född: 1960
Utbildning: Civilingenjör teknisk fysik
Tidigare uppdrag: Utvecklingschef, Affärs
områdeschef, Försäljningschef Sverige,
Mölnlycke Health Care AB
Aktieinnehav: 25 000
Teckningsoptioner: 175 000

MATS AHLENIUS

Chief Technology Officer
Född: 1962
Utbildning: Civilingenjör i kemiteknik
Tidigare uppdrag: Utvecklingschef,
forskningschef och innovationschef Mölnlycke
Health Care AB, Clinical Project Manager
AstraZeneca AB.
Aktieinnehav: 12 500
Teckningsoptioner: 100 000
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Kalendarium
DELÅRSRAPPORT Q1
7 maj 2021
ÅRSSTÄMMA
17 juni 2021
DELÅRSRAPPORT Q2
16 juli 2021
DELÅRSRAPPORT Q3
12 november 2021
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
2021
9 februari 2022
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