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Sammanfattning

ChloraSolv godkänns för bensår  
– marknadspotentialen i Europa fördubblas
1 JANUARI – 31 MARS (föregående år inom parentes)

• Nettoomsättningen uppgick till 50 TSEK (374 TSEK)
• Rörelseresultatet uppgick till -6,3 MSEK (-3,9 MSEK)
• Resultatet per aktie före utspädning var -0,09 SEK (-0,06 SEK)
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -5,8 MSEK (-4,2 MSEK)
• Likvida medel vid periodens slut uppgick till 13,2 MSEK (35,9 MSEK)
• Soliditeten uppgick till 85% (92%)

HÄNDELSER UNDER PERIODEN
• Både Lloyds och Eurofins (RLS notified bodies) har gjort kvalitetsrevisioner av RLS Global utan anmärkningar. 

RLS Global är redo för och välkomnar en MDR-revision och granskning som förhoppningsvis sker inom kort.

HÄNDELSER EFTER PERIODEN
• ChloraSolv har nu blivit godkänt även för behandling av bensår efter granskning av myndigheterna.  

Den utökade indikationen fördubblar marknadspotentialen.

COVID-19
• 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 RLS marknadspenetration och andra aktiviteter för ChloraSolv. RLS har fortsatt stort fokus på 
R&D-relaterade projekt samt att säkerställa god ersättning/reimbursement på viktiga strategiska markna-
der i Europa.
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Tillförsikt inför framtiden
Nu när vi kommit en bit in i 2021 så känner jag till
försikt inför framtiden. Pandemin har satt djupa spår i 
hälso och sjukvårdssektorn och interaktionen  mellan 
vård givare och vår bransch är för tillfället mycket be
gränsad, vilket avspeglar sig i  försäljningssiffrorna. Trots 
denna omvärldssituation har Q1 2021 varit framgångs
rikt på flera plan. Jag är övertygad om att 2021 kommer 
vara ett genombrottsår i RLS både i form av distribu
tionsavtal men även i nya indikationer och en bredd
ning av marknaden. Sårmarknaden har länge varit ef
tersatt och RLS vill bli ett ledande forsknings orienterat 
plattformsbolag inom olika indikationer av sår.

CHLORASOLV GODKÄNT FÖR BENSÅR 
Ett av syftena med RLS kliniska studie, ChloraSolv01, var att 
ansöka om bredare indikation för ChloraSolv. Detta är nu uppnått 
– de beslutfattande myndigheterna har granskat studien med 
mycket goda resultat gällande såväl effektivitet som säkerhet. 
Detta innebär att ChloraSolv nu även är regulatoriskt godkänt 
för bensår i Europa. Studien visar att efter endast fem veckors 
behandling med ChloraSolv minskade den nekrotiska vävnaden 
med 73 procent*. Rensning av svårläkta sår med ChloraSolv är 
fördelaktigt för naturlig sårläkning. Denna utökade indikation 
innebär att enbart i Europa kan ChloraSolv användas till ytter-
ligare ungefär en miljon patienter vilket fördubblar marknads-
potentialen**. 

Lidandet hos patienter med svårläkta sår och deras anhöriga 
är stort. Kostnaden för sjukvården och samhället är också den 
påtaglig och det är glädjande att ChloraSolv nu är godkänt för en 
bredare patientpopulation och på så sätt kan bidra till en mer 
kostnadseffektiv vård. 
Parallellt med detta har RLS även fått beskedet att den erkända 
tidskriften Journal of Wound Care har granskat och kommer att 
publicera studien i juni månads utgåva. 

MARKNADSACCESS 
RLS har under första kvartalet initierat och återupptagit flera 
aktiviteter för att generera ersättningsnivå/reimbursement på 
prioriterade marknader i Europa. Dessa aktiviteter fokuserar på 
att sammanställa data från tidigare studier samt att respekterade 

kliniker har börjat testa och utvärdera ChloraSolv. Klinikernas 
erfarenheter och den hälsoekonomiska data RLS har samman-
ställt är underlag till nationella myndigheter för att ge ChloraSolv 
så god ersättningsnivå/reimbursement som möjligt. Ambitionen 
är stor att RLS ska få godkänd reimbursement för ChloraSolv i 
Storbritannien och Nederländerna under 2021. Parallellt har 
aktiviteterna i Danmark återupptagits där RLS samarbetar med 
Bispebjergs sjukhus.

RLS dialoger med Sveriges regioner har under covid satts i 
vänteläge men vi ser nu en ökad aktivitet och vår förhoppning är 
att dialogerna ska återupptas efter sommaren. Den regulatoriska 
processen för den amerikanska marknaden är en viktig milstolpe 
för RLS. Under första kvartalet har RLS sammanställt ytterligare 
dokumentation med syfte att återuppta dialogen med FDA och 
det är nu bekräftat att RLS och FDA kommer träffas i juni månad. 
RLS väntar på regulatoriskt godkännande från både Australien 
och Kuwait. Från myndigheterna finns inga öppna frågor och 
ett slutligt och regulatoriskt godkännande förväntas under de 
kommande månaderna.

RLS långsiktiga vision är att vara ett ledande forskningsdrivet 
plattformsbolag. Ambitionen är nu att initiera forskning och 
utveckling inom trycksår och nya kliniska områden. För dessa 
indikationsområden är fortsatt globalt partnerskap RLS framtida 
affärsmodell. RLS har stor tilltro till företagets plattform och dess 
unika egenskaper och vad detta kan tillföra patienten och en mer 
effektiv sårvård. 

*ChloraSolv01 data on file 

** SmartTRAK 2020

VD-ordet

Karin Fischer
CEO RLS Global

Mölndal,  
7 maj 2021 
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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, 
verksamhets relaterade 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 patentansök-
ningar. 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. 

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 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 januari–mars 2021 
Nettoomsättningen för januari-mars uppgick till 50 TSEK (374 
TSEK). En minskning jämfört med föregående år. Covid-19-pan-
demin drabbar RLS hårt under första kvartalet då RLS har svårt 
att komma ut till kund. Givet den ansträngda situationen inom 
hälso- och sjukvårdssektorn, är interaktionen med branschen 
mycket begränsad.

Övriga rörelseintäkter för perioden uppgick till 91 TSEK (2 066 
TSEK). De övriga rörelseintäkterna   består främst av frakt och 
vidare fakturering av testkostnader. I föregående år ingick intäkter 
från försäljningen av PeriSolv.

Rörelseresultatet på -6,3 MSEK (-3,9 MSEK) är lägre än föregående 
år. Detta beror främst på att föregående års siffror inkluderar 
intäkten för försäljningen av PeriSolv. Rörelsens kostnader är i 
nivå med föregående års. Periodens nettoinvesteringar var 0 
MSEK (-1,6 MSEK) Föregående år avser förändring av immate-
riella tillgångar, patentkostnader och förändring av finansiella 
anläggningstillgångar. 

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

Nästa rapport
Nästa delårsrapport avseende januari-juni 2021 planeras att 
publiceras den 16 juli 2021. 

Försäkran
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna 
kvartalsrapport ger en rättvisande översikt av bolagets verksam-
het, 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 7 maj 2021

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

Övrig information
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

JAN–MAR 2021 JAN–MAR 2020 JAN–DEC 2020

Nettoomsättning 50 374 2 043

Övriga intäkter 91 2 066 2 402

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 141 2 440 4 445

Rörelsens kostnader -5 988 -5 928 -25 450

Av- och nedskrivningar -416 -416 -1 453

RÖRELSERESULTAT 6 263 3 904 22 458

Finansiellt netto -24 -13 -2

RESULTAT EFTER FINANSIELLA 
POSTER

6 287 3 917 22 460

Skatt på periodens resultat

PERIODENS RESULTAT 6 287 3 917 22 460

Not 31 MAR 2021 31 MAR 2020 31 DEC 2020

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggnings tillgångar 11 079 12 226 11 461

Materiella anläggnings tillgångar 96 115 107

Finansiella anläggnings tillgångar 2 171 2 227 2 171

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 13 346 14 568 13 739

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager 792 909 695

Kortfristiga fordringar 1 026 1 606 1 028

Kassa och bank 13 163 35 895 18 997

SUMMA OMSÄTTNINGS TILLGÅNGAR 14 981 38 410 20 720

SUMMA TILLGÅNGAR 28 327 52 978 34 459

Eget kapital 2 24 008 48 838 30 295

Övriga kortfristiga skulder 4 319 4 140 4 164

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 28 327 52 978 34 459

RESULTATRÄKNING (TSEK)

BALANSRÄKNING (TSEK)
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Sammanfattning av finansiell information

* Genomsnittligt antal aktier beräknas som ett vägt genomsnitt under perioden

JAN–MAR 2021 JAN–MAR 2020 JAN–DEC 2020

Antal aktier vid periodens slut 66 717 695 66 717 695 66 717 695

Genomsnittligt antal aktier*) 66 717 695 66 717 695 66 717 695

Soliditet (%) 85 92 88

Avkastning på eget kapital (%) -26 -8 -51

Avkastning på totalt kapital (%) -22 -7 -46

EGET KAPITAL/AKTIE  
FÖRE UTSPÄDNING, SEK

0,36 0,73 0,45

AVKASTNING/AKTIE  
FÖRE UTSPÄDNING, SEK

0,09 0,06 0,34

P/E-tal Neg Neg Neg

JAN–MAR 2021 JAN–MAR 2020 JAN–DEC 2020

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten

-5 834 -4 215 -22 219

Kassaflöde från investerings-
verksamheten

0 -1 631 -727

PERIODENS KASSAFLÖDE 5 834 5 846 22 744

Likvida medel vid periodens 
början

18 997 41 741 41 741

LIKVIDA MEDEL VID  
PERIODENS SLUT

13 163 35 895 18 997

NYCKELTAL

KASSAFLÖDESANALYS (TSEK)
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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.

JAN–MAR 2021 JAN–MAR 2020 JAN–DEC 2020

EGET KAPITAL VID PERIODENS 
INGÅNG

30 295 52 755 52 755

Periodens resultat -6 287 -3 917 -22 460

EGET KAPITAL VID PERIODENS 
UTGÅNG

24 008 48 838 30 295

NOT 2. EGET KAPITAL (TSEK)
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