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Sammanfattning
Nederländerna godkänner korrekt reimbursement
1 OKTOBER – 31 DECEMBER (föregående år inom parentes)

• Nettoomsättningen uppgick till 219 TSEK (139 TSEK)
• Rörelseresultatet uppgick till -7 478 TSEK (-7 655 TSEK)
• Resultatet per aktie före utspädning var -0,11 SEK (-0,12 SEK)
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till  -4 887 TSEK (-7 000 TSEK)
• Likvida medel vid periodens slut uppgick till 11 469 TSEK (18 997 TSEK)

• Soliditeten uppgick till 75% (87%).

1 JANUARI–31 DECEMBER (föregående år inom parentes)

• Nettoomsättningen uppgick till 653 TSEK (2 043 TSEK)
• Rörelseresultatet uppgick till  -11 021 TSEK (-22 458 TSEK)
• Resultatet per aktie före utspädning var -0,17 SEK (-0,34 SEK)
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -8 353 TSEK (-22 219 
TSEK)
• Likvida medel vid periodens slut uppgick till 11 469 TSEK (18 997 TSEK)
• Soliditeten uppgick till 75% (87%).HÄNDELSER UNDER KVARTAL 1
• Både Lloyds och Eurofins (RLS:s notified bodies) har även i år gjort kvalitetsrevisioner av RLS Global utan an-

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

HÄNDELSER UNDER KVARTAL 2
• Bolagstämma hölls 17 juni.
• RLS har tecknat distributionsavtal med ConvaTec.
• ChloraSolv blir godkänt i Kuwait.
• ChloraSolv01 blir publicerad i Journal of Wound Care.

HÄNDELSER UNDER KVARTAL 3
• Aktiviteter för att få korrekt ersättning (reimbursement) i de olika europeiska länderna pågår för fullt.
• Samarbetet med ConvaTec löper på smidigt och en utbildningsdag planeras i november.
• RLS har återaktiverat produktutvecklingsprojekt med fokus på brännskador och trycksår.
• Projektet med att automatisera tillverkningen för att bland annat kunna tillverka produkter till lägre pris har

startats.

HÄNDELSER UNDER KVARTAL 4
• Aktiviteter för att få korrekt ersättning (reimbursement) i de olika europeiska länderna fortgår.

Nederländerna är klart.
• Samarbetet med ConvaTec löper på enligt plan och flera utbildningsdagar har genomförts tillsammans med RLS.
• Projektet med att automatisera tillverkningen för att bland annat kunna tillverka produkter till lägre pris

fort löper enligt plan.
• RLS har fått första order för ChloraSolv från ConvaTec.
• RLS erhöll lånelöfte från en av huvudägarna.

COVID-19
• Liksom under hela året 2021 har det under fjärde kvartalet varit utmanande att arrangera fysiska mötetn med

hälso-och sjukvårdssektorn. Vi ser fram emot att åter igen träffa kunder fysiskt.
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RLS och ConvaTec samarbetar för att ta fram
hälsoekonomisk data för ChloraSolv

VD-ordet

Karin Fischer
CEO RLS Global

Mölndal,  
25 februari 2022 

Efter ett framgångsrikt integrationsarbete under 
hösten har nu ConvaTec påbörjat marknadsföring 
och försäljning av Chlora Solv och 1 januari 2022 tog 
ConvaTec över ledarskapet och marknadsansvaret i 
Europa. Parallellt under hösten har RLS förberett kom-
mande studie för trycksår, utvärderat möjligheten att 
distribuera ChloraSolv inom djurvårdssegmentet samt 
ökat marknadsnärvaron i Mellanöstern.
 

CONVATEC
Integrationsarbetet med ConvaTec löper enligt plan. Under 
fjärde kvartalet genomfördes flera ChloraSolv-utbildningar under 
RLS ledning med syfte att säkerställa att ConvaTecs säljteam var 
startklara per den 1 januari 2022, då ConvaTec tog över ledar-
skapet och marknadsansvaret för Europa. Norden och Neder-
länderna är de första marknaderna där hela ConvaTecs säljteam 
börjar marknadsföra ChloraSolv. Detta tätt följt av Storbritannien, 
Tyskland och Frankrike (under andra halvan av 2022).

Parallellt samarbetar RLS Global och ConvaTec i flera utveck-
lingsprojekt med syfte att ta fram ny, spännande, pre-klinisk data 
som stöttar kommersialiseringen av ChloraSolv. 

På den svenska marknaden har flera upphandlingar skjutits på 
framtiden de senaste åren på grund av den rådande pandemin. 
Detta arbete kommer nu ikapp och vi förväntar oss att Chlora-
Solv kommer att finnas tillgängligt i fler svenska regioner under 
första kvartalet 2022. 

Introduktioner av ChloraSolv har återupptagits i Danmark, 
Norge och UK.

MARKET ACCESS 
2021 har RLS fokuserat på två strategiska länder, Nederländerna 
och Storbritannien, med syfte att få ChloraSolv subventionerat 
(reimbursed) på dessa marknader. Hälsoekonomisk data har 
sammanställts för de båda länderna. Denna data är godkänd av 
de nederländska myndigheterna och ChloraSolv är per den 1 ja-
nuari 2022 subventionerat i Nederländerna med en ersättningen 
om närmare 200 SEK/spruta. 

Den hälsoekonomiska datan för Storbritannien kommer att 
skickas in till de brittiska myndigheterna i februari 2022 med 
målsättningen att ChloraSolv ska vara subventionerat Q3 2022. 
Parallellt initierar ConvaTec en hälsoekonomisk studie för Frank-
rike och Tyskland. ConvaTec kommer fortsätta att investera i att 
generera robusta kliniska såväl som hälsoekonomiska data för att 
illustrera det värde produkten ger patienterna.

NYA INDIKATIONER
Kommande indikation för ChloraSolv är trycksår. Under fjärde 
kvartalet har aktuell dokumentation sammanställts med syfte att 
starta en studie under andra kvartalet 2022. Trycksår är den sista 
indikationen för svårläkta sår och har ett totalt globalt marknads-
värde på cirka 1,5 miljarder USD.

RLS har initierat och etablerat kontakter inom djurvårds-
segmenet med syftet att introducera ChloraSolv för vård av både 
små och stora djur.

KUWAIT
RLS distributör i Kuwait har under hösten introducerat Chlora-
Solv till de fem största sjukhusen i landet och behandlingen har 
mottagits positivt. Nu pågår upphandlingar för kommande verk-
samhetsår som startar 1 april 2022. Det förväntas att ChloraSolv 
kommer med på flera strategiska avtal för Kuwait vilket accelere-
rar marknadspenetrationen. RLS ska nu öka sin marknadsnärvaro 
i Mellanöstern. 

PANDEMIN
Liksom under hela året 2021 har det även under fjärde kvartalet 
varit utmanande att arrangera fysiska möten med hälso- och 
sjukvårdssektorn. Vi ser fram emot att under våren kommer 
tillbaka till en situation där vi återigen kan interagera med våra 
kunder fysiskt.
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Risker och osäkerhetsfaktorer
RLS Global AB utsätts för olika typer av risker i sin  verksamhet. 
Dessa kan generellt delas in i marknadsrelaterade risker, 
 verksamhetsrelaterade risker samt finansiella risker.

Marknadsrelaterade risker
Kundernas villighet att köpa varor och tjänster påverkas bland 
annat av det allmänna ekonomiska läget, viljan att pröva nya 
metoder samt deras förmåga att öka effektiviteten. Det kan inte 
garanteras att gällande produktregistreringar kan behållas då 
regelverken kan förändras. Vidare kan det inte garanteras att  
nya myndighetsgodkännanden erhålls för att produkterna ska 
kunna säljas.

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

Vilken påverkan covid-19 har och har haft på företagets verk-
samhet är osäkert och kan inte med säkerhet sägas. 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 finansie-
ring 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 resurser och 
ser över processer.

Finansiell information för  
oktober–december 2021
Nettoomsättningen för oktober–december uppgick till 219 TSEK 
(139 TSEK). En ökning jämfört med föregående år.

Övriga rörelseintäkter för perioden uppgick till 368 TSEK 
(3 TSEK). De övriga rörelseintäkterna består främst av frakt och 
vidarefakturerade kostnader, föregående år består av frakt. 

Rörelseresultatet på -7,5 MSEK (-7,7 MSEK) är något bättre 
än föregående år. Detta beror främst på att ConvaTec står för 
marknadskostnaderna nu. Periodens nettoinvesteringar var 
0 SEK (56 TSEK). Föregående år avsåg patentkostnader. 

Finansiell information för  
januari–december 2021
Nettoomsättningen för januari–december uppgick till 653 TSEK 
(2 043 TSEK). Den högre omsättningen föregående år hänför sig 
till att RLS då sålde ytterligare en produkt, PeriSolv.

Övriga rörelseintäkter för perioden uppgick till 15 954 TSEK 
(2 454 TSEK). Årets intäkter består till största del av betalning 
från ConvaTec som ett led i vårt samarbete. Föregående års 
 övriga intäkter härrör huvudsakligen försäljningen av de  
immateriella rättigheterna för PeriSolv.

Rörelseresultat på -11 021 TSEK (-22 458 TSEK) är bättre än 
föregående år. Detta beror till största del på betalningen från 
ConvaTec som intäktsfördes som övrig intäkt. Covid-19 har även 
detta år gjort att mässor och resor inte varit möjliga i samma 
utsträckning som före pandemin.  

Periodens nettoinvesteringar var på 0 TSEK (-525 TSEK) Föregå-
ende år avser försäljning av immateriella rättigheter för PeriSolv. 

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

Nästa rapport
Nästa delårsrapport för Q1 avseende januari–mars 2022 
 planeras att publiceras den 11 maj 2022. Årsredovisningen 2021 
förväntas finnas på hemsidan vecka 17. Planerat datum för 
bolagsstämma är 19 maj 2022.

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.

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

Administrationsrapport
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Administrationsrapport

RLS Global AB (publ)
Organisationsnummer 556726-3495

Göteborg den 25 februari 2022

Steve Krognes Karin Eliasson Roland Frösing Christer Hägglund Mathias Leijon
Styrelseordförande Styrelsemedlem Styrelsemedlem Styrelsemedlem Styrelsemedlem

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

Kontaktinformation
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

OKT–DEC 2021 OKT–DEC 2020 JAN–DEC 2021 JAN–DEC 2020

Nettoomsättning 219 139 653 2 043

Övriga intäkter 368 3 15 954 2 454

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 587 142 16 607 4 497

Rörelsens kostnader -7 833 -7 591 -26 149 -25 502

Av- och nedskrivningar -232 -206 -1 479 -1 453

RÖRELSERESULTAT -7 478 -7 655 -11 021 -22 458

Finansiellt netto -95 -155 -218 -2

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -7 573 -7 810 -11 239 -22 460

Skatt på periodens resultat

PERIODENS RESULTAT -7 573 -7 810 -11 239 -22 460

Not 31 DEC 2021 31 DEC 2020

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggnings tillgångar 10 017 11 467

Materiella anläggnings tillgångar 72 107

Finansiella anläggnings tillgångar 2 211 2 171

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 12 300 13 745

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager 591 695

Kortfristiga fordringar 2 241 1 838

Kassa och bank 11 469 18 997

SUMMA OMSÄTTNINGS TILLGÅNGAR 14 301 21 530

SUMMA TILLGÅNGAR 26 601 35 275

Eget kapital 2 19 881 30 295

KORTFRISTIGA SKULDER

Övriga kortfristiga skulder 6 720 4 980

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 26 601 35 275

RESULTATRÄKNING (TSEK)

BALANSRÄKNING (TSEK)

6



Sammanfattning av finansiell information

* Genomsnittligt antal aktier beräknas som ett vägt genomsnitt under perioden.

OKT–DEC 2021 OKT–DEC 2020 JAN–DEC 2021 JAN–DEC 2020

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 66 717 695

Soliditet (%) 75 87 75 87

Avkastning på eget kapital (%) Neg Neg Neg Neg

Avkastning på totalt kapital (%) Neg Neg Neg Neg

EGET KAPITAL/AKTIE FÖRE UTSPÄDNING, SEK 0,30 0,45 0,30 0,45

AVKASTNING/AKTIE FÖRE UTSPÄDNING, SEK -0,11 -0,12 -0,17 -0,34

P/E-tal Neg Neg Neg Neg

OKT–DEC 2021 OKT–DEC 2020 JAN–DEC 2021 JAN–DEC 2020

Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 887 -7 000 -8 353 -22 219

Kassaflöde från investeringsverksamheten 56 -525

Kassaflöde från finansieringsverksamheten** 825

PERIODENS KASSAFLÖDE -4 887 -6 944 -7 528 -22 744

Likvida medel vid periodens början 16 356 25 941 18 997 41 741

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 11 469 18 997 11 469 18 997

NYCKELTAL

KASSAFLÖDESANALYS (TSEK)

**  Betalning för teckningsoptionspremier i ett personaloptionsprogram som löper 2021–2024.
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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.

** Avser teckningsoptionspremier i ett program till styrelse och personal som löper 2021-2024.

OKT–DEC 2021 OKT–DEC 2020 JAN – DEC 2021 JAN – DEC 2020

EGET KAPITAL VID PERIODENS INGÅNG 27 454 38 105 30 295 52 755

Teckningsoptionspremier** - - 825

Periodens resultat -7 573 -7 810 -11 239 -22 460

EGET KAPITAL VID PERIODENS UTGÅNG 19 881 30 295 19 881 30 295

NOT 2. EGET KAPITAL (TSEK)
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