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Notera att teckningsrätterna förväntas ha ett ekonomiskt värde
För att inte teckningsrätternas ekonomiska värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen:
•
Utnyttja de erhållna teckningsrätterna genom teckning av nya aktier senast den 13 mars 2017, eller
•
senast den 9 mars 2017 sälja de erhållna teckningsrätterna som inte avses utnyttjas för teckning av nya aktier.
Observera att det även är möjligt att anmäla sig för teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter och att aktieägare
med förvaltarregistrerade innehav med depå hos bank eller annan förvaltare ska kontakta sin bank eller förvaltare för
instruktioner om hur teckning och betalning ska ske.
Distribution av detta prospekt och teckning av nya aktier är föremål för begränsingar i vissa jurisdiktioner

Vissa definitioner
Med ”RLS Global” eller ”Bolaget” avses RLS Global AB, org nr 556726-3495. Med ”Erik Penser Bank” avses Erik Penser Bank AB, org nr 5560312570. Med ”Euroclear Sweden” avses Euroclear Sweden AB, org nr 556112-8074. Med ”Nya Aktier” avses aktier i Bolaget som emitteras med
anledning av Nyemissionen. Med ”Nyemissionen” avses erbjudande att förvärva Nya Aktier i Bolaget enligt villkoren i detta prospekt. Hänvisning
till ”SEK” avser svenska kronor. Med ”K” avses tusen och med ”M” avses miljoner.

Viktig information
Upprättande och registrering av prospekt
Detta prospekt (”Prospektet”) har upprättats av styrelsen för RLS Global med anledning av förestående nyemission av aktier med företrädesrätt
för Bolagets aktieägare. Prospektet har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, Kommissionens
förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv nr 2003/71/EG samt Kommissionens delegerade förordning (EG) nr 486/2012 av den 30 mars 2012 om ändring av förordning (EG) nr 809/2004. Graden av information
i Prospektet står i rimlig proportion till den aktuella typen av erbjudande (nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare). Prospektet
har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25–26§§ lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännandet och registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifter i prospektet är riktiga
eller fullständiga.
Utöver vad som uttryckligen anges, har ingen information i Prospektet granskats eller reviderats av Bolagets revisorer. Vissa sifferuppgifter
i Prospektet har avrundats, vilket kan medföra att tabeller inte summerar korrekt.
Erik Penser Bank är finansiell rådgivare till Bolaget med anledning av Nyemissionen och har biträtt Bolaget i upprättandet av Prospektet.
Eftersom samtliga uppgifter i Prospektet härrör från Bolaget friskriver sig Erik Penser Bank från allt ansvar i förhållande till aktieägare i Bolaget
och avseende andra direkta eller indirekta konsekvenser till följd av beslut om investering eller andra beslut som helt eller delvis grundas på
uppgifterna i Prospektet.
Tvist som uppkommer med anledning av innehållet i Prospektet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk
domstol exklusivt. Svensk materiell rätt är exklusivt tillämplig på Prospektet och till Prospektet hörande handlingar.
Information till investerare
Erbjudandet att förvärva aktier i RLS Global i enlighet med villkoren i Prospektet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver
ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet och andra till erbjudandet hänförliga
handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver ytterligare åtgärder än de som anges i föregående
mening eller strider mot regler i sådant land. Varken teckningsrätter, betalda tecknade aktier (BTA) eller Nya Aktier har registrerats eller kommer
att registreras i enlighet med United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika och får därmed inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa
länder. Anmälan om förvärv av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende.
Framtidsinriktad information
Information i Prospektet som rör framtida förhållanden, såsom uttalanden och antaganden avseende Bolagets framtida utveckling och förutsättningar, baseras på aktuella förhållanden vid tidpunkten för offentliggörandet av Prospektet. Framtidsinriktad information är alltid förenad
med osäkerhet eftersom den avser och är beroende av omständigheter utanför Bolagets kontroll. Någon försäkran att bedömningar som görs
i Prospektet avseende framtida förhållanden kommer att realiseras lämnas därför inte, vare sig uttryckligen eller underförstått. Bolaget åtar
sig inte heller att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av uttalanden avseende framtida förhållanden till följd av ny information eller
dylikt som framkommer efter tidpunkten för offentliggörandet av Prospektet.

Nyemissionen i sammandrag
Företrädesrätt
Den som på avstämningsdagen den 21 februari 2017 var registrerad som
aktieägare i RLS Global äger rätt att med företräde teckna aktier i Nyemissionen. Innehav av tretton (13) aktier berättigar till teckning av en
(1) Ny Aktie. Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan
företrädesrätt anmäla intresse för teckning av Nya Aktier.
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Teckningskurs
8,0 SEK per Ny Aktie.
Avstämningsdag
21 februari 2017
Teckningstid
Teckningstiden löper under perioden 27 februari – 13 mars 2017.
Handel med teckningsrätter
Handel med teckningsrätter sker på Aktietorget under perioden 27
februari – 9 mars 2017.
Handel med BTA
Handel med betalda tecknade aktier sker på Aktietorget från och med den
27 februari 2017 till dess att Bolagsverket har registrerat Nyemissionen,
vilket beräknas ske under vecka 14 2017.
ISIN-koder
Aktier				SE0005190725
Teckningsrätter			SE0009662620
BTA				SE0009662638
Finansiell kalender
Årsredovisning 2016			
Delårsrapport januari - mars 2017
Årsstämma 			

10 maj 2017
31 maj 2017
8 juni 2017
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Sammanfattning
Prospektsammanfattningar består av punkter som ska innehålla viss information. Dessa punkter är
numrerade i avsnitt A–E (A.1 – E.7). Denna sammanfattning innehåller de punkter som ska ingå i en
sammanfattning avseende nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Eftersom
inte alla punkter är tillämpliga, finns det luckor i numreringen av punkterna. Även om en punkt i och för
sig ska ingå i nu aktuell sammanfattning, kan det förekomma att relevant information beträffande sådan punkt saknas. I dessa fall innehåller sammanfattningen en kort beskrivning av informationskravet
tillsammans med angivelsen ”Ej tillämplig”.

Avsnitt A – Introduktion och varningar
A.1

Varning

Denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion till prospektet. Varje beslut om att
investera i de värdepapper som erbjuds ska baseras på en bedömning av prospektet i sin helhet
från investerarens sida. Om yrkande avseende uppgifterna i prospektet anförs vid domstol kan den
investerare som är kärande i enlighet med medlemsstaternas nationella lagstiftning bli tvungen
att svara för kostnaderna vid översättning av prospektet innan de rättsliga förfarandena inleds.
Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen, inklusive
översättningar därav, men endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig
med de andra delarna av prospektet eller om den inte, tillsammans med andra delar av prospektet,
ger nyckelinformation för att hjälpa investerare i övervägandet att investera i de värdepapper som
erbjuds.

A.2

Samtycke

Ej tillämplig. Erbjudandet omfattas inte av finansiella mellanhänder.

Avsnitt B – Information om emittenten
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B.1

Firma och
handelsbeteckning

Bolagets registrerade firma är RLS Global AB (publ), med organisationsnummer 556726-3495.
Bolagets handelsbeteckning är RLS Global. Kortnamnet på AktieTorget är RLS.

B.2

Säte och bolagsform

RLS Global är ett publikt aktiebolag som har bildats i Sverige. Styrelsen har sitt säte i Stockholms
kommun, Stockholms län. Verksamheten bedrivs i enlighet med, och dess aktier har utgivits i enlighet med, aktiebolagslagen (2005:551).

B.3

Verksamhet

RLS Global har under 20 års tid utvecklat och kommersialiserat produkter för dentalvård baserat på
Bolagets kompetens och erfarenheter inom hypokloritbaserade produkter. De första produkterna
för dentalvård lanserades 1997 och Bolaget bedriver fortfarande en försäljning av dentalprodukter
som omsatte cirka 3,2 MSEK under 2016. Utifrån RLS Globals erfarenheter av hypokloritbaserade
produkter inom tandvård har en produkt för sårvård utvecklats. I en klinisk studie som färdigställdes 2015 erhölls tydliga indikationer att Bolagets produkt har god potential att behandla svårläkta
sår. Behandling av svårläkta sår är en betydande marknad där det finns ett stort behov av bättre
behandlingsalternativ. RLS Global bedömer att Bolaget har möjlighet att etablera sin produkt som
en effektiv behandling av svårläkta sår. Bolaget befinner sig i kommersialiseringsfasen för sårvårdsprodukten.
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B.4a

Trender

B.5

Koncernstruktur

RLS Global har ett helägt dotterbolag, Perisolv AB, vilket är vilande. Därutöver har Bolaget en
registrerad bifirma MediTeam Dental AB, under vilken firma ett antal av RLS Globals patent är
registrerade.

B.6

Ägarstruktur

Per den 31 december 2016 hade RLS Global cirka 3 200 aktieägare. Per dagen för Prospektet finns
det, enligt RLS Globals kännedom, inga fysiska eller juridiska personer som äger fem procent eller
mer av aktierna eller rösterna i Bolaget utöver vad som framgår nedan.

Nedan följer en beskrivning av de senaste och mest betydande trenderna som påverkar Bolaget
och dess bransch.
En betydande patientgrupp som drabbas av svårläkta sår är diabetespatienter. Personer med
diabetes har oftast nedsatt blodcirkulation och det är vanligt att även enklare sår utvecklas till
svårläkta sår. Det finns omkring 415 miljoner människor i med diabetes i världen och denna siffra
väntas öka till 642 miljoner till 20401.
Marknaden för RLS Globals dentalprodukter är global och drivs främst av tillgången på tandvård och befolkningens munhälsa. RLS Globals produkter tillhör det segment som brukar gå under namnet ”Dentala Förbrukningsvaror”. Den globala marknaden för dentala förbrukningsvaror
uppskattas till 23,5 miljarder USD år 20152. Utvecklingen drivs främst av en allt äldre befolkning,
ökande medvetenhet om god tandhälsa samt stigande köpkraft i tillväxtmarknader i kombination
med teknologiska framsteg.

Namn
Rls Global Intressenter AB
Joki Invest AB
Zebra Holdings and Investments Limited

B.7

1
2

Finansiell information
i sammandrag

Antal aktier
14 538 774
11 651 286
4 450 000

Kapital &
röster, %
26,7%
21,4%
8,2%

Den utvalda finansiella informationen som presenteras nedan för räkenskapsåren 2014 och 2015
har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) och har hämtats från Bolagets reviderade koncernräkenskaper. Uppgifter avseende räkenskapsåret 2016 har hämtats från Bolagets Bokslutskommuniké 2016, som ej har reviderats eller varit föremål för översiktlig granskning av Bolagets
revisorer. Bokslutskommunikén avseende 2016 har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning
(K3).
Prospektet innehåller därutöver vissa alternativa finansiella nyckeltal som inte beräknas enligt
RLS Global tillämpade redovisningsprinciper. Dessa finansiella nyckeltal har inte granskats eller
reviderats av Bolagets revisor. Bolagets uppfattning är att dessa nyckeltal i stor utsträckning används av vissa investerare och andra intressenter som kompletterande mått på resultatutveckling
och finansiell ställning. Bolagets nyckeltal som inte beräknats enligt Bolagets tillämpade redovisningsprinciper är inte nödvändigtvis jämförbara med liknande mått som presenteras av andra
bolag och har vissa begränsningar som analysverktyg. De bör därför inte betraktas separat ifrån,
eller som ett substitut för RLS Global finansiella information som upprättas enligt de redovisningsprinciper som Bolaget tillämpar.

International Diabetes Federation, Diabetes: Facts and figures
Zion Market Research: Global Dental Consumables Market will reach USD 34.50 Billion by 2021
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B.7

Finansiell information
i sammandrag

Resultaträkning i sammandrag

Belopp i KSEK
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

1 januari - 31 december
2016
2015
2014
(ej reviderad)
(reviderad)
(reviderad)
2 873
333
3 206

2 111
134
2 245

1 324
1 882
3 206

Rörelsens kostnader
Av- och nedskrivningar

-16 259
-514
-13 757

-10 793
-294
-11 087

-15 916
-465
-16 380

Rörelseresultat

-13 667

-8 843

-13 174

-90

-35

181

Resultat före skatt

-13 757

-8 877

-12 993

Skatt på årets resultat
Årets resultat

-13 757

-8 877

-12 993

Finansiellt netto

Balansräkning i sammandrag
31 december
Belopp i KSEK
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
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2016
(ej reviderad)

2015
(reviderad)

2014
(reviderad)

7 231
192
50
4 940
12 413

5 575
274
50
9 440
9 440

3 060
104
50
7 067
7 067

3 333
9 080
12 413

2 727
6 713
9 440

4 380
2 687
7 067

B.7

Finansiell information
i sammandrag

Kassaflödesanalys i sammandrag
1 januari - 31 december
Belopp i KSEK
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

2016
(ej reviderad)

2015
(reviderad)

2014
(reviderad)

-13 898
-2 088
16 362
376

-7 017
-2 979
10 225
228

-12 470
-50
13 457
937

1 531
1 907

1 303
1 531

365
1 303

Utvalda nyckeltal
Nedanstående nyckeltal är inte reviderade eller översiktligt granskade om ej annat anges.
1 januari - 31 december
Belopp i KSEK
Nettoomsättning, KSEK
Resultat efter finansiella poster, KSEK
Balansomslutning, KSEK
Antal anställda, st
Soliditet, %
Avkastning på totalt kapital, %
Avkastning på eget kapital, %
Antal aktier vis periodens slut, st
Genomsnittligt antal aktier, st
Resultat per aktie före utspädning, SEK
Resultat per aktie efter utspädning, SEK
Utdelning per aktie, SEK

2016
2 873
-13 757
12 413
7
26,8
Neg
Neg
49 974 546
48 725 182
-0,28
-0,28
-

2015
2 111*
- 8 877*
9 440*
6*
28,9*
Neg*
Neg*
46 851 137*
46 639 470
-0,19
-0,19
-

2014
1 324*
-12 992*
7 067*
5*
62,0*
Neg*
Neg*
42 004 468*
27 618 363
-0,47
-0,47
-

* Reviderad

Definitioner av alternativa nyckeltal
Soliditet
Soliditeten beräknas genom att det egna kapitalet tillsammans med 78 procent av Bolagets obeskattade reserver* ställs i förhållande till balansomslutningen. Soliditeten visar hur stor andel av
balansomslutningen som utgörs av eget kapital och har inkluderats för att investerare ska kunna
skapa sig en bild av Bolagets kapitalstruktur.
Avkastning på totalt kapital
Avkastning på totalt kapital beräknas genom att resultatet före avdrag för räntekostnader ställs
i förhållande till balansomslutningen. Bolaget anser att nyckeltalet ger en bättre förståelse för
Bolagets lönsamhet då det börjar generera vinster.
Avkastning på eget kapital
Avkastning på eget kapital beräknas genom att resultatet efter finansiella poster ställs i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt). Bolaget anser
att nyckeltalet ger en bättre förståelse för Bolagets historiska avkastning på eget kapital då det
börjar generera vinster.

* Posten obeskattade reserver uppgår till O KSEK för de räkenskapsår som utgör den historiska finansiella
informationen i Prospektet.
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B.7

Finansiell information
i sammandrag

Antal anställda
Antalet anställda har beräknats på individnivå och utifrån antalet heltidstjänster enligt de villkor
som gäller på Bolaget.
Väsentliga händelser sedan den 31 december 2016
Den 15 december 2016 beslutade styrelsen för RLS Global, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2016, att genomföra en riktad emission av totalt 4 565 000 aktier, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, varav 4 450 000 tecknas av Zebra Holdings and Investments Limited.
Teckningskursen uppgick till 8,0 SEK per aktie. Nyemissionen registrerades hos Bolagsverket i
februari 2017 och tillförde Bolaget cirka 36,5 MSEK.
Utöver ovan har inga väsentliga förändringar skett i Bolagets finansiella ställning efter den 31
december 2016.

B.8

Utvald proformaredovisning

Ej tillämplig. Prospektet innehåller ingen proformaredovisning.

B.9

Resultatprognos

Ej tillämplig. Prospektet innehåller ingen resultatprognos eller beräkning av förväntat resultat.

B.10

Anmärkningar från
Bolagets revisor

Ej tillämplig. Inga anmärkningar har lämnats.

B.11

Rörelsekapital

Med rörelsekapital avses i Prospektet Bolagets möjlighet att få tillgång till likvida medel för att
fullgöra sina betalningsförpliktelser varefter de förfaller till betalning. Per den 31 december 2016
uppgick Bolagets likvida medel till 1,9 MSEK. Den 15 december 2016 beslutade styrelsen för RLS
Global, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2016, att genomföra en riktad emission av
totalt 4 565 000 aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Nyemissionen registrerades hos Bolagsverket i februari 2017 och tillförde Bolaget cirka 36,5 MSEK.
Med beaktande av ovan är det RLS Globals bedömning att det befintliga rörelsekapitalet är
tillräckligt för de aktuella behoven de kommande tolv månaderna.

Avsnitt C – Värdepapperen
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C.1

Aktieslag

Aktier i RLS Global med ISIN-kod SE0005190725.

C.2

Valuta

Aktierna är denominerade i svenska kronor (”SEK”).

C.3

Antal aktier och
nominellt värde

Bolagets registrerade aktiekapital uppgår innan Nyemissionen till 6 162 424,81 SEK, fördelat på
54 539 546 aktier, envar med ett kvotvärde om cirka 0,11 SEK. Aktierna i RLS Global är denominerade i SEK. Aktierna i Bolaget har emitterats i enlighet med svensk rätt. Samtliga emitterade aktier
är fullt inbetalda och är fritt överlåtbara.

C.4

Rättigheter
avseende aktierna

Aktierna i Bolaget är av samma aktieslag. Rättigheterna förenliga med aktier emitterade av Bolaget kan endast ändras enligt de förfaranden som följer av aktiebolagslagen. Varje aktie berättigar
till en röst och varje röstberättigad får vid bolagsstämma rösta för det fulla antalet av honom eller
henne ägda och företrädda aktier utan begränsning i rösträtten. Beslutar Bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna
som huvudregel företrädesrätt till teckning i förhållande till det antal aktier de ägde innan emissionen. Det finns dock inga bestämmelser i RLS Globals bolagsordning som begränsar möjligheten
att, i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen, emittera nya aktier, teckningsoptioner eller
konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Samtliga aktier i RLS Global ger lika
rätt till utdelning samt till Bolagets tillgångar och eventuella överskott i händelse av likvidation.

C.5

Aktiernas överlåtbarhet Ej tillämplig. Aktierna är inte föremål för några överlåtelsebegränsningar.

C.6

Upptagande till
handel på reglerad
marknad

Ej tillämplig. Aktierna i RLS Global är upptagna till handel på AktieTorget, vilket inte är en reglerad
marknad.

C.7

Utdelningspolicy

RLS Global har inte fastställt någon utdelningspolicy. Bolaget befinner sig i kommersialiseringstillväxtfas varför styrelsen bedömer att någon utdelning inte är aktuell för de kommande åren. I
framtiden när Bolagets resultat och finansiella ställning medger kan utdelning bli aktuellt.
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Avsnitt D – Risker
D.1

Huvudsakliga risker
specifika för
emittenten eller
branschen

Bolaget är föremål för risker som helt eller delvis är utanför Bolagets kontroll och som påverkar
eller kan komma att påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning, resultat och framtidsutsikter. Nedanstående riskfaktorer, som beskrivs utan särskild ordning och utan anspråk på att
vara uttömmande, bedöms vara de huvudsakliga riskerna för Bolagets framtida utveckling. Dessa
riskfaktorer, relaterade till Bolagets verksamhet och bransch, innefattar bland annat:
Marknadsacceptans för Bolagets produkter
RLS Global erbjuder nya produkter och metoder för behandling av svårläkta sår samt tandsjukdomar. Det finns en risk att Bolagets produkter inom dessa områden inte erhåller marknadsacceptans av kliniker i den utsträckning som Bolaget bedömt, vilket skulle kunna ha en väsentlig negativ
påverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.
Kliniska och prekliniska studier
Via kliniska studier måste säkerhet och effektivitet vid behandling av människor säkerställas för
varje enskild produkt. Branschen för medicintekniska produkter i allmänhet och kliniska studier i
synnerhet är förknippade med stor osäkerhet och risker avseende förseningar och resultat i studierna. Resultat från tidiga prekliniska och kliniska studier överensstämmer inte alltid med resultat i senare och mer omfattande studier. Det finns risk att RLS Globals pågående och planerade
kliniska studier inte kommer att indikera tillräcklig säkerhet och effekt för att Bolaget ska kunna
erhålla nödvändiga myndighetstillstånd eller marknadsacceptans för att möjliggöra försäljning av
produkter. Försenade eller uteblivna godkännanden från myndigheter kan försvåra möjligheten till
kommersialisering av eventuella nya produkter vilket kan påverka Bolagets verksamhet, finansiella
ställning och resultat negativt.
Patent och andra immateriella rättigheter
RLS Globals framgångar är i varierande utsträckning beroende av patentskydd. Bolagets patentportfölj innehåller ett antal patent och patentansökningar. Vissa av Bolagets befintliga patent löper
ut år 2018 respektive 2019. Det finns även risk att nya metoder eller produkter utvecklas av andra
aktörer som kan medföra att Bolagets immateriella rättigheter ersätts eller kringgås, eller att
Bolagets innovationer inte kan erhålla erforderligt patentskydd, vilket kan få en negativ påverkan
på Bolagets finansiella ställning och resultat. Vidare finns det risk att andra aktörer gör intrång på
Bolagets immateriella rättigheter eller att Bolaget kan komma att göra eller påstås göra intrång i
immateriella rättigheter som innehas av tredje part, vilket innebär att Bolaget kan tvingas försvara
sina immateriella rättigheter eller behöva försvara sig mot påstådda intrång. Tvister rörande immateriella rättigheter är ofta tidskrävande och kostsamma och skulle kunna påverka Bolagets
finansiella ställning, resultat och tillväxtmöjligheter negativt. Det är inte möjligt att till fullo skydda
sig mot obehörig spridning av information, vilket medför risk för att konkurrenter kan ta del av och
dra nytta av den know-how som utvecklats av RLS Global, vilket skulle kunna påverka Bolagets
verksamhet, finansiella ställning och resultat.
RLS Global är beroende av distributörer och licenspartners
RLS Global är, och kommer framgent, att vara beroende av samarbeten med andra aktörer för
distribution och försäljning av Bolagets befintliga och kommande produkter på befintliga och nya
marknader. Om dessa samarbetspartners inte uppfyller sina åtaganden eller om avtal sägs upp
eller inte förlängs kan Bolaget tvingas söka andra distributionskanaler vilket kan vara tids- och
kostnadskrävande. Vidare är Bolagets möjligheter till tillväxt beroende av att nya distributionsoch försäljningsavtal kan ingås på, för Bolaget, tillfredsställande villkor. Om befintliga samarbeten
försvåras, avbryts eller inte genererar förväntad försäljning eller om Bolaget inte lyckas ingå nya
avtal kan det komma att påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning, resultat och tillväxtmöjligheter negativt.
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Avsnitt D – Risker
D.1

Huvudsakliga risker
specifika för
emittenten eller
branschen

Bolaget är beroende av vissa nyckelpersoner och kvalificerad personal
RLS Global är beroende av Bolagets ledande befattningshavare och ett antal andra nyckelpersoner. Bolagets förmåga att behålla och rekrytera kvalificerade medarbetare är av stor betydelse för
Bolagets framtida framgångar och tillväxtmöjligheter och det finns en risk att rekrytering inte kan
ske på tillfredsställande villkor gentemot konkurrens från bland annat branschföretag, universitet
och andra institutioner. Om Bolaget skulle förlora nyckelpersoner eller om Bolaget inte framöver
kan fortsätta att rekrytera kvalificerade medarbetare skulle detta kunna leda till förseningar eller
avbrott i Bolagets verksamhet vilket kan påverka Bolagets finansiella ställning, resultat och möjligheter till tillväxt negativt.
Produktutveckling
RLS Global avser att vidare- samt nyutveckla produkter inom sina verksamhetsområden. Det
finns en risk relaterad till produktutveckling innebärande att oförutsedda utvecklings och/eller
studieresultat kan resultera i att använda koncept, studier eller produkter behöver omprövas eller
omdesignas. Detta kan innebära att nya kompletterande studier och/ eller utvecklingsarbete kan
komma att behöva utföras till betydande kostnader eller att utförda studier, koncept eller produkter helt läggs ner. I Bolagets strategi ingår även att registrera nya medicintekniska produkter. Det
är inte säkert att pågående utvecklingsarbete kommer att leda till nya registreringar, vilket kan
begränsa Bolagets möjlighet att kommersialisera nya produkter. Tids- och kostnadsaspekter för
utveckling kan vara svåra att på förhand fastställa med exakthet. Detta medför risk för att Bolagets produktutveckling blir mer kostnadskrävande än planerat. Ökade kostnader, förseningar eller
avbrott relaterade till Bolagets produktutveckling kan komma att påverka Bolagets verksamhet,
finansiella ställning och resultat negativt.
Regulatoriska risker
För att marknadsföra och sälja medicintekniska produkter måste tillstånd erhållas och registrering
ske hos berörd myndighet på respektive marknad. RLS Globals strategi innefattar att registrera
sina produkter på relevanta marknader och jurisdiktioner. Regulatoriska krav och myndighetspraxis
skiljer sig mellan olika jurisdiktioner. Att Bolaget har erhållit erforderliga tillstånd i en jurisdiktion
är ingen garanti för att motsvarande tillstånd erhålls i en annan jurisdiktion. Vidare finns det alltid
en risk att myndigheter kan omklassificera Bolagets produkter vid tillsyn vilket kan medföra att
Bolaget kan behöva uppfylla ytterligare regulatoriska krav. Om Bolaget inte lyckas skaffa nödvändiga tillstånd och registreringar från myndigheter finns risk för att Bolagets förmåga att generera
intäkter kan komma att hämmas, vilket kan påverka RLS Globals verksamhet, finansiella ställning,
resultat och tillväxtmöjligheter negativt.
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Avsnitt D – Risker
D.3

Huvudsakliga risker
specifika för
värdepapperen

Huvudsakliga riskfaktorer specifika för värdepapperen innefattar:
Aktiemarknadsrelaterade risker
Risk och risktagande är en oundviklig del av aktieägande. Eftersom en investering i aktier kan
sjunka i värde finns det en risk att en investerare inte kan komma att få tillbaka det investerade
kapitalet. En investering i Bolaget bör därför föregås av en noggrann analys.
Kursen på Bolagets aktier kan komma att sjunka under teckningskursen i Nyemissionen. Den som
väljer att teckna Nya Aktier skulle då kunna göra en förlust vid försäljning av sådana aktier.
Aktiekursens utveckling är beroende av en rad faktorer som står utanför Bolagets kontroll. Sådana
faktorer omfattar bland annat det allmänna konjunkturläget, marknadsräntan, alternativa avkastningsmöjligheter, kapitalflöden samt politisk osäkerhet.
Utspädning
Aktieägare som helt eller delvis väljer att inte utnyttja sina teckningsrätter i Nyemissionen kommer att bli utspädda, med innebörden att dessa aktieägares relativa röststyrka vid bolagsstämma
försvagas samt att aktieägarens andel i Bolagets kapital, vinst samt eventuellt överskott vid likvidation minskar. Vidare kan RLS Global i framtiden behöva genomföra ytterligare nyemissioner av
aktier och/eller aktierelaterade instrument vilket kan medföra utspädning för de aktieägare som
av någon anledning inte kan delta i sådan emission eller väljer att inte utnyttja sin företrädesrätt
att teckna aktier. Detsamma gäller emissioner som riktas till andra än befintliga ägare.
Begränsad likviditet
Utöver löpande handel med RLS Global aktier kommer teckningsrätter och betalda tecknade aktier
(BTA) att vara föremål för handel på Aktietorget under en begränsad tid i samband med Nyemissionens genomförande. Det finns en risk att det inte utvecklas en effektiv och likvid marknad för
Bolagets aktier och aktierelaterade värdepapper, vilket kan innebära svårigheter för en aktieägare
att förändra sitt innehav av aktier, teckningsrätter eller BTA vid en tidpunkt och till en kurs som är
godtagbar. Vidare medför en begränsad likviditet en risk för att noterad köp- respektive säljkurs
för Bolagets aktier inte rättvisande återger det pris som en större aktiepost verkligen betingar. Vid
handel med teckningsrätter och BTA kommer kursen på dessa värdepapper att bland annat påverkas av kursutvecklingen för utestående aktier i Bolaget och kan bli föremål för större volatilitet
än sådana aktier.
Ägare med betydande inflytande
RLS Global har ett fåtal större aktieägare. Dessa har genom sina respektive innehav i Bolaget
möjlighet att utöva ett väsentligt inflytande över Bolaget och kan komma att påverka bland annat
sådana angelägenheter som är föremål för omröstning på bolagsstämma. En aktieägarkoncentration kan vara till nackdel för andra aktieägare om dessa har andra intressen än Bolagets övriga
ägare. Större aktieägare kan även ha möjlighet att förhindra eller försvåra att Bolaget förvärvas
genom ett offentligt uppköpserbjudande om sådant erbjudande är förenligt med sedvanligt villkor
av 90 procents acceptans. Betydande försäljningar av aktier som genomförs av större aktieägare
kan även påverka aktiekursen negativt.
Ej säkerställda teckningsförbindelser
Bolagets största aktieägare, RLS Intressenter AB, som innehar aktier motsvarande cirka 26,7
procent av aktiekapitalet och rösterna i Bolaget förbundit sig att teckna sin pro-rata andel i Nyemissionen. Vidare har RLS Intressenter AB förbundit sig att överta samtliga teckningsrätter från
Bolagets näst största ägare, Joki Invest AB, som innehar cirka 21,4 procent av aktiekapitalet och
rösterna i Bolaget, och nyttja dessa för teckning av Nya Aktier i Nyemissionen. Dessa teckningsåtaganden har dock inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande, vilket skulle
kunna innebära en risk att teckningsåtagandena inte uppfylls. För det fall åtagandena inte uppfylls,
helt eller delvis, skulle Bolagets finansiella ställning kunna påverkas negativt.
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Avsnitt E – Erbjudandet
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E.1

Emissionsbelopp och
kostnader relaterade
till Erbjudandet

Vid full teckning av Nyemissionen tillförs Bolaget cirka 33,6 MSEK före emissionskostnader, vilka
beräknas uppgå till cirka 2,0 MSEK.

E.2a

Bakgrund och motiv

I samband med att den förestående Nyemissionen offentliggjordes meddelades även att Bolaget genomför en riktad emission om 36,5 MSEK som tecknats av Zebra Holding and Investment
(Guernsey) Ltd till 97,5 procent och av Vallea Holding AG till 2,5 procent. Den riktade emissionen
registrerades i februari 2017 och tillförde Bolaget 36,5 MSEK. Genom den riktade emissionen
tillfördes RLS Global ytterligare en långsiktig investerare och storägare, vilket stärker Bolaget i
dess fortsatta utveckling.
Vid full teckning i Nyemissionen tillförs RLS Global 33,6 MSEK före emissionskostnader. Det är
RLS Globals bedömning att kapitalet från den riktade emissionen och Nyemissionen tillför Bolaget
tillräckliga finansiella resurser för att genomföra lanseringen av ChloraSolv samt genomföra fler
kliniska studier inom området svårläkta sår och vidare analysera effekten på multiresistenta bakterier. Därutöver avses emissionslikviden att användas för att finansiera kostnader relaterade till
regulatoriska processer i USA och Europa, framtagande av nya patent samt kommersialisering av
ChloraSolv innefattande marknadsföring, varumärkesutveckling, utökning av distributörsnätverk
samt förstärkning av Bolagets organisation.
Med beaktande av att Bolaget tillfördes 36,5 MSEK i den riktade emissionen i januari 2017
är det RLS Globals bedömning att det befintliga rörelsekapitalet är tillräckligt för att finansiera
Bolagets planerade verksamhet under minst den kommande tolvmånadersperioden. Vidare bedömer RLS Global att kapitalet från den riktade emissionen och Nyemissionen är tillräckligt för att
finansiera Bolaget fram tills att ChloraSolv och Bolagets övriga produkter genererar en tillräcklig
försäljning för att möjliggöra ett positivt resultat och kassaflöde. En förstärkt finansiell position
ger dessutom Bolaget en större flexibilitet och bättre position vid diskussioner med potentiella
distributörer och andra kommersiella parter.

E.3

Former och villkor

Den 15 december 2016 beslutade styrelsen för RLS Global, med stöd av bemyndigande lämnat
vid årsstämman den 31 maj 2016, att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier med
företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Emissionsbeslutet innebär att Bolagets aktiekapital ökas
med högst 474 032,60 SEK genom utgivande av högst 4 195 349 Nya Aktier. Avstämningsdag
för rätt till deltagande i Nyemissionen är den 21 februari 2017. Aktieägare kommer att erhålla en
(1) teckningsrätt för varje aktie som innehas på avstämningsdagen. Tretton (13) teckningsrätter
berättigar till teckning av en (1) Ny Aktie till en teckningskurs om 8,0 SEK per Ny Aktie. Teckningstiden löper under perioden 27 februari – 13 mars 2017.

E.4

Intressen och
eventuella
intressekonflikter

Vissa styrelseledamöter och ledande befattningshavare har ekonomiska intressen i Nyemissionen
genom aktie- och eller optionsinnehav.
Erik Penser Bank och Advokatfirman Glimstedt AB (”Advokatfirman Glimstedt”) är finansiell rådgivare respektive legal rådgivare till RLS Global i samband med Nyemissionen. Erik Penser Bank och
Advokatfirman Glimstedt äger inga aktier i Bolaget och har, utöver på förhand avtalad ersättning
för sina tjänster, inga ekonomiska intressen i Bolaget.
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E.5

Säljare av
värdepapper och
avtal om lock-up

Ej tillämplig. Nyemissionen omfattar nyemitterade aktier. Det förekommer inte några begräsningar
i aktieägarnas möjligheter att efter Nyemissionens genomförande avyttra aktier i Bolaget under
viss tid.

E.6

Utspädningseffekt

Aktieägare som väljer att inte delta i Nyemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med upp
till cirka 7,1 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten
genom att sälja sina teckningsrätter.

E.7

Kostnader som
åläggs investerare

Ej tillämplig. Inga kostnader åläggs investerare som deltar i Nyemissionen. Vid handel av teckningsrätter och BTA utgår dock normalt courtage enligt tillämpliga villkor för värdepappershandel.
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Riskfaktorer
En investering i RLS Global är förenad med risk. Vid bedömningen av Bolagets framtida utveckling är
det av stor vikt att potentiella investerare överväger all information som lämnas i detta Prospekt, i
synnerhet de riskfaktorer som nämns nedan och som beskriver vissa av de risker som förknippas med
en investering i Bolaget. Var och en av dessa riskfaktorer, liksom övriga risker och osäkerheter som
nämns i detta Prospekt, kan, om de inträffar, ha en väsentlig negativ effekt på Bolagets verksamhet,
resultat, finansiella ställning och framtidsutsikter. Riskfaktorerna som beskrivs är inte rangordnade efter
betydelse och utgör inte heller en heltäckande beskrivning av alla de risker Bolaget kan ställas inför.
Ytterligare riskfaktorer som för närvarande inte är kända för Bolaget, eller som Bolaget för närvarande
inte anser vara väsentliga, kan också komma att utvecklas till faktorer som kan ha en väsentlig negativ
effekt på Bolagets verksamhet, resultat eller finansiella ställning.

Verksamhets- och branschrelaterade risker
Marknadsacceptans för Bolagets produkter

RLS Global erbjuder nya produkter och metoder för behandling av svårläkta sår samt tandsjukdomar. Det finns en risk att
Bolagets produkter inom dessa områden inte erhåller marknadsacceptans av kliniker i den utsträckning som Bolaget bedömt, vilket skulle kunna ha en väsentlig negativ påverkan på
Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Kliniska och prekliniska studier

Via kliniska studier måste säkerhet och effektivitet vid behandling av människor säkerställas för varje enskild produkt.
Branschen för medicintekniska produkter i allmänhet och
kliniska studier i synnerhet är förknippade med stor osäkerhet och risker avseende förseningar och resultat i studierna.
Resultat från tidiga prekliniska och kliniska studier överensstämmer inte alltid med resultat i senare och mer omfattande studier. Det finns risk att RLS Globals pågående och
planerade kliniska studier inte kommer att indikera tillräcklig
säkerhet och effekt för att Bolaget ska kunna erhålla nödvändiga myndighetstillstånd eller marknadsacceptans för att
möjliggöra försäljning av produkter. Försenade eller uteblivna
godkännanden från myndigheter kan försvåra möjligheten till
kommersialisering av eventuella nya produkter vilket kan påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat
negativt.

Patent och andra immateriella rättigheter

RLS Globals framgångar är i varierande utsträckning beroende av patentskydd. Bolagets patentportfölj innehåller ett
antal patent och patentansökningar. Vissa av Bolagets befintliga patent löper ut år 2018 respektive 2019. Det finns
även risk att nya metoder eller produkter utvecklas av andra
aktörer som kan medföra att Bolagets immateriella rättigheter ersätts eller kringgås, eller att Bolagets innovationer inte
kan erhålla erforderligt patentskydd, vilket kan få en negativ
påverkan på Bolagets finansiella ställning och resultat.
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Vidare finns det risk att andra aktörer kan göra intrång på Bolagets immateriella rättigheter eller att Bolaget kan komma
att göra eller påstås göra intrång i immateriella rättigheter
som innehas av tredje part, vilket innebär att Bolaget kan
tvingas försvara sina immateriella rättigheter eller behöva
försvara sig mot påstådda intrång. Tvister rörande immateriella rättigheter är ofta tidskrävande och kostsamma och
skulle kunna påverka Bolagets finansiella ställning, resultat
och tillväxtmöjligheter negativt. Det är inte möjligt att till fullo skydda sig mot obehörig spridning av information, vilket
medför risk för att konkurrenter kan ta del av och dra nytta
av den know-how som utvecklats av RLS Global, vilket skulle
kunna påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och
resultat.

RLS Global är beroende av distributörer och licenspartners

RLS Global är, och kommer framgent, att vara beroende av
samarbeten med andra aktörer för distribution och försäljning av Bolagets befintliga och kommande produkter på
befintliga och nya marknader. Om dessa samarbetspartners
inte uppfyller sina åtaganden eller om avtal sägs upp eller
inte förlängs kan Bolaget tvingas söka andra distributionskanaler vilket kan vara tids- och kostnadskrävande. Vidare
är Bolagets möjligheter till tillväxt beroende av att nya distributions- och försäljningsavtal kan ingås på, för Bolaget, tillfredsställande villkor. Om befintliga samarbeten försvåras,
avbryts eller inte genererar förväntad försäljning eller om
Bolaget inte lyckas ingå nya avtal kan det komma att påverka
Bolagets verksamhet, finansiella ställning, resultat och tillväxtmöjligheter negativt.

Bolaget är beroende av leverantörer för att uppfylla
sina kontraktsmässiga skyldigheter

För att RLS Global ska kunna leverera sina produkter är Bolaget beroende av leverantörer för att uppfylla sina kontraktsmässiga skyldigheter. Brist eller betydande prisökningar hos
leverantörer, liksom en försämring eller förändring av förhållandet med leverantörer eller en sådan leverantörs åsidosättande av sina skyldigheter kan ha en negativ påverkan på
Bolagets förmåga att leverera sina produkter till kund. Vid fel

Riskfaktorer

på produkter eller relaterade tjänster kan det vara svårt, eller
omöjligt, att verkställa regressanspråk mot leverantörerna.
Vidare kanske Bolaget inte kan erhålla vad som erfordras för
att leverera sina produkter i god tid, på konkurrenskraftiga
villkor och i tillräckliga volymer. Om någon av dessa risker
skulle inträffa kan detta orsaka tillverkningsproblem, skada
Bolagets rykte, leda till förlust av kunder och eller samarbetspartners och därmed ha negativ påverkan på Bolagets
verksamhet, finansiella ställning och resultat.

finns det alltid en risk att myndigheter kan omklassificera
Bolagets produkter vid tillsyn vilket kan medföra att Bolaget
kan behöva uppfylla ytterligare regulatoriska krav. Om Bolaget inte lyckas skaffa nödvändiga tillstånd och registreringar
från myndigheter finns risk för att Bolagets förmåga att generera intäkter kan komma att hämmas, vilket kan påverka
RLS Globals verksamhet, finansiella ställning, resultat och
tillväxtmöjligheter negativt.

Bolaget är beroende av vissa nyckelpersoner och
kvalificerad personal

RLS Global avser att vidare- samt nyutveckla produkter inom
sina verksamhetsområden. Det finns en risk relaterad till
produktutveckling innebärande att oförutsedda utvecklings
och/eller studieresultat kan resultera i att använda koncept,
studier eller produkter behöver omprövas eller omdesignas.
Detta kan innebära att nya kompletterande studier och/ eller utvecklingsarbete kan komma att behöva utföras till
betydande kostnader eller att utförda studier, koncept eller
produkter helt läggs ner. I Bolagets strategi ingår även att
registrera nya medicintekniska produkter. Det är inte säkert
att pågående utvecklingsarbete kommer att leda till nya registreringar, vilket kan begränsa Bolagets möjlighet att kommersialisera nya produkter. Tids- och kostnadsaspekter för
utveckling kan vara svåra att på förhand fastställa med exakthet. Detta medför risk för att Bolagets produktutveckling
blir mer kostnadskrävande än planerat. Ökade kostnader, förseningar eller avbrott relaterade till Bolagets produktutveckling kan komma att påverka Bolagets verksamhet, finansiella
ställning och resultat negativt.

RLS Global är beroende av Bolagets ledande befattningshavare och ett antal andra nyckelpersoner. Bolagets förmåga
att behålla och rekrytera kvalificerade medarbetare är av stor
betydelse för Bolagets framtida framgångar och tillväxtmöjligheter och det finns en risk att rekrytering inte kan ske på
tillfredsställande villkor gentemot konkurrens från bland annat branschföretag, universitet och andra institutioner. Om
Bolaget skulle förlora nyckelpersoner eller om Bolaget inte
framöver kan fortsätta att rekrytera kvalificerade medarbetare skulle detta kunna leda till förseningar eller avbrott i
Bolagets verksamhet vilket kan påverka Bolagets finansiella
ställning, resultat och möjligheter till tillväxt negativt.

Produktansvar

Eftersom RLS Global bedriver verksamhet med medicintekniska produkter är Bolagets verksamhet förenad med produktansvar vid såväl utveckling som försäljning av produkter.
Det finns risk att Bolaget kan komma att hållas ansvarigt vid
eventuella händelser i samband med kliniska studier, marknadsföring och försäljning av Bolagets produkter, även för
sådant som hanteras av extern part, exempelvis genom att
deltagare i kliniska studier eller andra som kommer i kontakt
med Bolagets produkter drabbas av biverkningar eller andra
skador.
Vidare föreligger risk att Bolagets försäkringsskydd inte
är tillräckligt för att täcka eventuella framtida rättsliga krav,
vilket skulle kunna påverka Bolagets verksamhet, finansiella
ställning och resultat negativt. Bolaget kan i framtiden även
misslyckas med att erhålla eller upprätthålla försäkringar
på erforderliga villkor såsom kan motiveras utifrån Bolagets
eventuella expansion.

Regulatoriska risker

För att marknadsföra och sälja medicintekniska produkter måste tillstånd erhållas och registrering ske hos berörd
myndighet på respektive marknad. RLS Globals strategi innefattar att registrera sina produkter på relevanta marknader
och jurisdiktioner. Regulatoriska krav och myndighetspraxis
skiljer sig mellan olika jurisdiktioner. Att Bolaget har erhållit
erforderliga tillstånd i en jurisdiktion är ingen garanti för att
motsvarande tillstånd erhålls i en annan jurisdiktion. Vidare

Produktutveckling

Sekretess och sakkunskap

RLS Global är beroende av sekretess och sakkunskap i sin
verksamhet. Om anställda, konsulter, rådgivare eller andra
personer som anlitats agerar i strid med sekretessåtaganden avseende konfidentiell information, eller att konfidentiell
information avslöjas på annat sätt och utnyttjas av konkurrenter, skulle det kunna påverka Bolaget negativt.

Förmåga att hantera tillväxt

RLS Globals verksamhet kan komma att växa betydligt genom en plötslig och oväntad efterfrågan på Bolagets produkter, vilket ställer stora krav på ledning och Bolagets operativa
och finansiella kapacitet. I takt med att Bolagets personalstyrka och verksamhet växer, behöver Bolaget säkerställa
effektiva planerings- och ledningsprocesser för att på ett
framgångsrikt sätt kunna genomföra affärsplanen. Om inte
Bolaget lyckas hantera sådana kapacitetsbelastningar kan
det komma att påverka Bolagets verksamhet, finansiella
ställning och resultat negativt.

Inbjudan till teckning av aktier i RLS Global AB (publ)
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Riskfaktorer

Intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov

RLS Globals affärsmodell bygger på utveckling av egna patenterade medicintekniska produkter som produceras och
säljs globalt genom distributörer. Bolaget verkar även för att
hitta strategiska samarbeten för att i framtiden driva gemensam utveckling. Det kan även bli aktuellt att sluta licensavtal.
Sådana licensavtal innehåller normalt en licensavgift som betalas vid kontraktssignering, milstolpebetalningar samt royalty på framtida försäljning. Bolaget har dock historisk inte
redovisat några väsentliga löpande intäkter samtidigt som
verksamheten uppvisat ett negativt rörelseresultat varför
Bolaget varit beroende av tillförsel av eget kapital vid flera
tillfällen för finansiering av den löpande verksamheten. Det
kan inte sägas när eller huruvida Bolaget någonsin kommer
att bli vinstgivande. Bolaget kan således även i framtiden
komma att vara beroende av att kunna finansiera verksamheten via externt kapital.
Såväl storleken som tidpunkten för Bolagets framtida
kapitalbehov beror på ett antal faktorer, däribland möjligheterna att kommersialisera befintliga och nya produkter, ingå
samarbetsavtal samt lyckas exploatera sina immateriella
rättigheter. Det är inte säkert att nytt kapital kan anskaffas
när behov uppstår, att det kan anskaffas på för Bolaget fördelaktiga villkor eller att sådant anskaffat kapital skulle vara
tillräckligt för att finansiera verksamheten enligt Bolagets
utsatta plan, vilket kan få negativa effekter på Bolagets utveckling och investeringsmöjligheter. Bolagets oförmåga att
finansiera verksamheten via externt kapital när behov uppstår i den utsträckning som erfordras skulle således kunna ha
en väsentlig negativ påverkan på Bolagets verksamhet och
finansiella ställning.

Möjligheten att utnyttja förlustavdrag

Mot bakgrund av att RLS Globals verksamhet har genererat betydande underskott har Bolaget ackumulerade skattemässiga underskott om cirka 60 MSEK. Ägarförändringar
som innebär att det bestämmande inflytandet över Bolaget
ändras kan innebära begränsningar (helt eller delvis) i möjligheten att utnyttja sådana underskott i framtiden. Möjligheten att utnyttja underskotten i framtiden kan även komma
att påverkas av ändringar i tillämplig lagstiftning. Sådana
inskränkningar i rätten att använda Bolagets ackumulerade
skattemässiga underskott kan komma att påverka Bolagets
finansiella ställning och resultat negativt.

Risker relaterade till aktien och Nyemissionen
Aktiemarknadsrelaterade risker

Risk och risktagande är en oundviklig del av aktieägande.
Eftersom en investering i aktier kan sjunka i värde finns det
en risk att en investerare inte kan komma att få tillbaka det
investerade kapitalet. En investering i Bolaget bör därför föregås av en noggrann analys.
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Kursen på Bolagets aktier kan komma att sjunka under teckningskursen i Nyemissionen. Den som väljer att teckna Nya
Aktier skulle då kunna göra en förlust vid försäljning av sådana aktier.
Aktiekursens utveckling är beroende av en rad faktorer
som står utanför Bolagets kontroll. Sådana faktorer omfattar
bland annat det allmänna konjunkturläget, marknadsräntan,
alternativa avkastningsmöjligheter, kapitalflöden samt politisk osäkerhet.

Utspädning

Aktieägare som helt eller delvis väljer att inte utnyttja sina
teckningsrätter i Nyemissionen kommer att bli utspädda,
med innebörden att dessa aktieägares relativa röststyrka vid
bolagsstämma försvagas samt att aktieägarens andel i Bolagets kapital, vinst samt eventuellt överskott vid likvidation
minskar. Vidare kan RLS Global i framtiden behöva genomföra
ytterligare nyemissioner av aktier och/eller aktierelaterade
instrument vilket kan medföra utspädning för de aktieägare
som av någon anledning inte kan delta i sådan emission eller väljer att inte utnyttja sin företrädesrätt att teckna aktier.
Detsamma gäller emissioner som riktas till andra än befintliga ägare.

Begränsad likviditet

Utöver löpande handel med RLS Global aktier kommer teckningsrätter och betalda tecknade aktier (BTA) att vara föremål
för handel på Aktietorget under en begränsad tid i samband
med Nyemissionens genomförande. Det finns en risk att det
inte utvecklas en effektiv och likvid marknad för Bolagets aktier och aktierelaterade värdepapper, vilket kan innebära svårigheter för en aktieägare att förändra sitt innehav av aktier,
teckningsrätter eller BTA vid en tidpunkt och till en kurs som
är godtagbar. Vidare medför en begränsad likviditet en risk för
att noterad köp- respektive säljkurs för Bolagets aktier inte
rättvisande återger det pris som en större aktiepost verkligen
betingar. Vid handel med teckningsrätter och BTA kommer
kursen på dessa värdepapper att bland annat påverkas av
kursutvecklingen för utestående aktier i Bolaget och kan bli
föremål för större volatilitet än sådana aktier.

Ägare med betydande inflytande

RLS Global har ett fåtal större aktieägare. Dessa har genom
sina respektive innehav i Bolaget möjlighet att utöva ett väsentligt inflytande över Bolaget och kan komma att påverka
bland annat sådana angelägenheter som är föremål för omröstning på bolagsstämma. En aktieägarkoncentration kan
vara till nackdel för andra aktieägare om dessa har andra
intressen än Bolagets övriga ägare. Större aktieägare kan
även ha möjlighet att förhindra eller försvåra att Bolaget förvärvas genom ett offentligt uppköpserbjudande om sådant
erbjudande är förenligt med sedvanligt villkor av 90 procents
acceptans. Betydande försäljningar av aktier som genomförs
av större aktieägare kan även påverka aktiekursen negativt.

Riskfaktorer

Det är inte säkert att Bolaget i framtiden kan lämna utdelning
Bolaget har hittills inte lämnat utdelning. Storleken på kommande utdelningar beror på Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, kapitalbehov och kassaflöden. Det finns
därför en risk att utdelning i Bolaget inte kommer att föreslås
eller beslutas om under ett visst år. Styrelsens avsikt är att
utdelning skall spegla Bolagets långsiktiga resultatutveckling
och kapitalbehov. RLS Globals styrelse kan vara av uppfattningen att Bolaget inte har tillräckligt med utdelningsbara
medel för att genomföra någon vinstutdelning. För det fall
att ingen vinstutdelning lämnas kommer en investerares
eventuella avkastning att vara beroende av aktiekursens utveckling.

Ej säkerställda teckningsförbindelser

Bolagets största aktieägare, RLS Intressenter AB, som innehar aktier motsvarande cirka 26,7 procent av aktiekapitalet
och rösterna i Bolaget förbundit sig att teckna sin pro-rata
andel i Nyemissionen. Vidare har RLS Intressenter AB förbundit sig att överta samtliga teckningsrätter från Bolagets
näst största ägare, Joki Invest AB, som innehar cirka 21,4
procent av aktiekapitalet och rösterna i Bolaget, och nyttja
dessa för teckning av Nya Aktier i Nyemissionen. Dessa teckningsåtaganden har dock inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande, vilket skulle kunna innebära en risk att teckningsåtagandena inte uppfylls. För det
fall åtagandena inte uppfylls, helt eller delvis, skulle Bolagets
finansiella ställning kunna påverkas negativt.
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Den 15 december 2016 beslutade styrelsen för RLS Global, med stöd av bemyndigande lämnat vid årsstämman den 31 maj 2016,
att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Emissionsbeslutet innebär
att Bolagets aktiekapital ökas med högst 474 032,60 SEK genom utgivande av högst 4 195 349 Nya Aktier. Avstämningsdag för
rätt till deltagande i Nyemissionen var den 21 februari 2017. Aktieägare kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje aktie
som innehas på avstämningsdagen. Tretton (13) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen per aktie
uppgår till 8,0 SEK, vilket innebär att Nyemissionen, om den fulltecknas, tillför Bolaget cirka 33,6 MSEK före emissionskostnader3
Teckningstiden löper under perioden 27 februari – 13 mars 2017.
Aktier kan även tecknas utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska i första
hand ske till den som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om denne var aktieägare på avstämningsdagen, i förhållande till antalet utnyttjade teckningsrätter; och i andra hand till den som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter, oavsett om
denne var aktieägare på avstämningsdagen, i förhållande till antalet tecknade aktier som tecknats under ordinarie teckningsperiod
och, i mån detta inte kan ske, genom lottning.
Aktieägare som väljer att inte delta i Nyemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med upp till cirka 7,1 procent, men
har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.
Bolagets största aktieägare, RLS Intressenter AB, har förbundit sig att teckna sin andel av Nyemissionen som uppgår till 26,7
procent. Vidare har RLS Intressenter AB förbundit sig att överta teckningsrätter och teckna sig för näst störste aktieägaren, Joki
Invest ABs, andel som uppgår till 21,4 procent. Därutöver har Zebra Holdings and Investments (Guernsey) Limited uttalat sin
avsikt att teckna sin andel i Nyemissionen som uppgår till 8,2 procent. Sammantaget omfattas Nyemissionen till 56,2 procent av
teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar, motsvarande 18,9 MSEK4.
Härmed inbjuds aktieägarna i RLS Global att med företrädesrätt teckna nya aktier i Bolaget i enlighet med villkoren i Prospektet.
Stockholm den 23 februari 2017
RLS Global AB (publ)
Styrelsen

Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 2,0 MSEK

3

Se vidare I avsnittet “Legala frågor och kompletterande information”.

4
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Bakgrund och motiv

Baserat på RLS Globals unika teknologiplattform, utvecklar och säljer Bolaget vävnadsbevarande produkter för några av de vanligaste folksjukdomarna inom sår och dentalvård. För sårvård fokuserar Bolaget på svårläkta sår, framförallt diabetiska fotsår och
för tandvård, karies och tandlossning. Bolagets produkt, ChloraSolv, har i kliniska och prekliniska studier uppvisat god effekt vid
behandling av svårläkta sår5. ChloraSolv har, enligt Bolagets bedömning, goda förutsättningar att utvecklas till en väl fungerande
behandling av svårläkta sår som är ett betydande behandlingsområde där det finns ett stort behov av effektiva behandlingar.
För närvarande pågår registreringsprocesser för ChloraSolv i både USA och Europa. Parallellt bedriver RLS Global kommersialiseringen av ChloraSolv där fokus, för tillfället, ligger på Mellanöstern. Bolaget har mött ett stort intresse för ChloraSolv och även
signerat ett ramavtal värt cirka 25 MSEK med en distributör i Mellanöstern där leverans förväntas påbörjas under 2017. Bolaget
har även mött ett stort intresse för ChloraSolv på övriga marknader och arbetar för närvarande med att attrahera potentiella
distributörer och återförsäljare på utvalda marknader.
I samband med att den förestående Nyemissionen offentliggjordes meddelades även att Bolaget genomför en riktad emission
om 36,5 MSEK som tecknats av Zebra Holding and Investment (Guernsey) Ltd till 97,5 procent och av Vallea Holding AG till 2,5
procent. Den riktade emissionen registrerades i februari 2017 och tillförde Bolaget 36,5 MSEK. Genom den riktade emissionen
tillfördes RLS Global ytterligare en långsiktig investerare och storägare, vilket stärker Bolaget i dess fortsatta utveckling.
Vid full teckning i Nyemissionen tillförs RLS Global 33,6 MSEK före emissionskostnader. Tillsammans med den riktade emissionen tillförs Bolaget totalt 70,1 MSEK. Det är RLS Globals bedömning att kapitalet från den riktade emissionen och Nyemissionen
tillför Bolaget tillräckliga finansiella resurser för att genomföra lanseringen av ChloraSolv samt genomföra fler kliniska studier inom
området svårläkta sår och vidare analysera effekten på multiresistenta bakterier. Därutöver avses emissionslikviden att användas
för att finansiera kostnader relaterade till regulatoriska processer i USA och Europa, framtagande av nya patent samt kommersialisering av ChloraSolv innefattande marknadsföring, varumärkesutveckling, utökning av distributörsnätverk samt förstärkning
av Bolagets organisation.
Med beaktande av att Bolaget tillfördes 36,5 MSEK i den riktade emissionen i januari 2017 är det RLS Globals bedömning att
det befintliga rörelsekapitalet är tillräckligt för att finansiera Bolagets planerade verksamhet under minst den kommande tolvmånadersperioden. Vidare bedömer RLS Global att kapitalet från den riktade emissionen och Nyemissionen är tillräckligt för att
finansiera Bolaget fram tills att ChloraSolv och Bolagets övriga produkter genererar en tillräcklig försäljning för att möjliggöra ett
positivt resultat och kassaflöde. En förstärkt finansiell position ger dessutom Bolaget en större flexibilitet och bättre position vid
diskussioner med potentiella distributörer och andra kommersiella parter.
Styrelsen för RLS Global är ansvarig för innehållet i Prospektet. Härmed försäkras att styrelsen för RLS Global har vidtagit alla rimliga
försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Prospektet, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med faktiska förhållanden
och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.
Stockholm den 23 februari 2017
RLS Global AB (publ)
Styrelsen

5

The role of chloramines in treatment of diabetic foot ulcers: an exploratory multicentre randomised controlled trial Bergqvist et. al, 2016. och Antimicrobial activity of a novel

debridement product against multi-resistant bacteria, Kristina Blom, Karin Bergquist, Ulrica Almhöjd

Inbjudan till teckning av aktier i RLS Global AB (publ)

19

VD har ordet
Stark finansiell bas säkerställer en kommersialisering av ChloraSolv
Vi på RLS Global har fått vara med om en spännande resa och uppnått flera
viktiga milstolpar och forskningsframgångar de senaste åren. Nu står vi inför nästa utvecklingsfas av bolaget med en delvis ny affärsmodell och där
den starka finansiella basen säkrar kommersialisering av ChloraSolv.
RLS Global har en gedigen erfarenhet av hypokloritbaserade preparat där vi
under åren har dokumenterat att bolagets produkter har både antibakteriella
och uppmjukande effekter på skadad vävnad. Med ChloraSolv applicerar vi
nu vår kunskap och erfarenhet på svårläkta sår där vi också kan påvisa en
mycket god effekt på multiresistenta bakterier. Det kommer resultera i en
klart förbättrad läkeprocess och förkortad behandlingstid för många patienter.
Svårläkta sår är ett allvarligt och utbrett problem inom sjukvården som,
utöver lidande för patienter, orsakar betydande kostnader för vården och
samhället i stort. Vi är övertygade om att ChloraSolv har potential att etableras som en självklar behandlingsmetod för svårläkta sår. Vår uppfattning
stöds av vår kliniska studie men även av de kontakter vi har med såväl distributörer som användare av produkten. De behandlingskliniker som har testat och utvärderat vår produkt visar ett starkt intresse och önskan om att
få använda ChloraSolv regelbundet vid behandling av diabetessår och andra
svårläkta sår.
Vi har nyligen genomfört en riktad emission till Zebra Holding (ett bolag
inom Lundin-familjen) som innebär en betydande förstärkning av vår finansiella position samt att bolaget tillförs ytterligare en långsiktig och stark ägare. Med den förestående nyemission vilken omfattas till 56 procent av teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar från befintliga
ägare, stärker vi våra finanser ytterligare och sammantaget får vi de resurser vi behöver för att kommersialisera våra produkter
och etablera oss som ett tillväxtbolag med god lönsamhetspotential.
Den kommersiella användningen av Chlorasolv förutsätter ett marknadsgodkännande från regulatoriska myndigheterna och
vi har pågående processer i både USA, Europa samt i några länder i Mellanöstern. Processen i USA och Mellanöstern har kommit
längst och vi jobbar intensivt att få detta på plats.
En viktig första marknad för RLS Global är just Mellanöstern, där vi redan har ett distributionsavtal på plats. Vi har besökt kliniker och sjukhus i regionen som har testat ChloraSolv under en tid med mycket goda resultat. RLS kommer ha stor framtida nytta
av erfarenheterna från Mellanöstern i samband med introduktionen av ChloraSolv på andra geografiska marknader.
Det stora intresset för ChloraSolv och den potential preparatet har på en global nivå, innebär att bolaget under året förändrar
sin affärsmodell. Vi prioriterar och fokuserar ännu mer på kommersialiseringen av ChloraSolv. När det gäller våra dentala produkter
kommer vi i större utsträckning använda oss av etablerade distributörer och samarbetspartners.
Ett exempel på den nya affärsmodellen är samarbetsavtalet vi tecknade under februari med det schweiziska bolaget Regedent.
Vi har sedan 2014 ett väl fungerande samarbete med Regedent som har initierat och genomfört flera lyckade kliniska studier med
Perisolv. Den största potentialen bland våra dentalprodukter utgörs av just Perisolv för behandling av inflammationer i tandköttsfickan (parodontit) samt runt tandimplantat (periimplantit). Regedent blir garanten för en global kommersialisering av Perisolv
vilken backas upp av redan publicerade och framtida kliniska studier.
Jag vill tacka för ert förtroende och hoppas att ni vill vara med oss på denna spännande resa.
Göteborg 23 februari 2017
Kenth Hansen
VD RLS Global AB (publ)
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Villkor och anvisningar
Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 21 februari 2017 är registrerad som aktieägare i RLS Global äger rätt att med företräde teckna aktier i Nyemissionen. Innehav av tretton (13)
aktier berättigar till teckning av en (1) Ny Aktie. Härutöver
erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse för teckning av Nya Aktier.

Teckningskurs

Teckningskursen är 8,0 SEK per aktie. Courtage utgår inte.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vem som
är berättigad att erhålla teckningsrätter var den 21 februari
2017. Sista dag för handel med RLS Globals aktie med rätt
att erhålla teckningsrätter är den 17 februari 2017. Aktien
handlas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter från och
med den 20 februari 2017.

Teckningsrätter

Rätten att teckna aktier utövas med stöd av teckningsrätter.
För varje aktie i Bolaget som innehas på avstämningsdagen
erhålls en (1) teckningsrätt. Tretton (13) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) Ny Aktie.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter sker på Aktietorget under perioden 27 februari – 9 mars 2017.
Bank eller värdepappersinstitut handlägger förmedling av
köp eller försäljning av teckningsrätter. Den som önskar köpa
eller sälja teckningsrätter ska därför vända sig till sin bank
eller värdepappersinstitut. Vid sådan handel utgår normalt
courtage enligt tillämpliga villkor för värdepappershandel.

Teckningstid

Anmälan om teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under
perioden 27 februari – 13 mars 2017.
Observera att ej utnyttjade teckningsrätter blir ogiltiga
efter teckningstidens utgång och förlorar därmed sitt värde.
Outnyttjade teckningsrätter kommer att avregistreras från
respektive aktieägares VP-konto utan avisering från Euroclear Sweden.
För att förhindra förlust av värdet på teckningsrätterna
måste de antingen utnyttjas för teckning av aktier senast den
13 mars 2017 eller säljas senast den 9 mars 2017.
Styrelsen för Bolaget äger rätt att förlänga den tid under vilken anmälan om teckning och betalning kan ske. En
eventuell förlängning av teckningstiden offentliggörs genom
pressmeddelande på Bolagets hemsida senast den 13 mars
2017.

Information till direktregistrerade aktieägare

De aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade i
den av Euroclear Sweden för Bolagets räkning förda aktieboken erhåller förtryckt emissionsredovisning med bifogad
inbetalningsavi. Av den förtryckta emissionsredovisningen
framgår bland annat antalet erhållna teckningsrätter.
Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken
särskilt förda förteckningen över panthavare m fl erhåller
inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat.
Någon separat VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto kommer inte att skickas
ut.

Information till förvaltarregistrerade aktieägare

De aktieägare som på avstämningsdagen är förvaltarregistrerade hos bank eller värdepappersinstitut erhåller ingen
emissionsredovisning från Euroclear. Teckning och betalning
ska avseende förvaltarregistrerade aktieägare ske i enlighet
med anvisningar från respektive bank eller värdepappersinstitut.

Teckning och betalning med stöd av teckningsrätter

Anmälan om teckning av Nya Aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning. Observera
att det kan ta upp till tre bankdagar för betalningen att nå
mottagarkontot. Anmälningssedel som sänds med post bör
därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. För sent
inkommen betalning på belopp som understiger 100 SEK
återbetalas endast på begäran. Teckning och betalning ska
ske i enlighet med något av nedanstående alternativ:
1. Förtryckt inbetalningsavi från Euroclear Sweden: I det fall
samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter
utnyttjas för teckning av aktier ska den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear användas som underlag för
anmälan om teckning genom betalning. Den särskilda
anmälningssedeln ska därmed inte användas. Inga til�lägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin
förtryckta texten. Anmälan är bindande.
2. Särskild anmälningssedel: I det fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras eller om aktieägaren av andra skäl
avser att utnyttja ett annat antal teckningsrätter än vad
som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear Sweden ska särskild anmälningssedel användas.
Anmälan om teckning genom betalning ska ske i enlighet med de instruktioner som anges på den särskilda
anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin från
Euroclear Sweden ska därmed inte användas. Särskild
anmälningssedel kan beställas från Erik Penser Bank
via telefon och e-post eller laddas ned från hemsidan,
www.penser.se.
.

.

.

.

.
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Villkor och anvisningar

Särskild anmälningssedel ska vara Erik Penser Bank tillhanda
senast kl 17.00 den 13 mars 2017. Endast en anmälningssedel per person eller firma kommer att beaktas. I det fall
fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist
inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild
anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.
Ifylld särskild anmälningssedel skickas eller lämnas till:
Erik Penser Bank
Emissioner/RLS Global
Box 7405
103 91 Stockholm
Besöksadress:
Telefon: 		
E-post: 		
Hemsida:

Apelbergsgatan 27
08-463 80 00
emission@penser.se
www.penser.se
.

.

.

.

Teckning utan stöd av teckningsrätter

För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter enligt ovan ska styrelsen fatta beslut om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter.
Sålunda tecknade aktier ska i första hand tilldelas dem som
också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om
tecknaren var registrerad som aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och – vid överteckning – i förhållande till det
antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier
och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning, i andra
hand tilldelas dem som endast tecknat aktier utan stöd av
teckningsrätter, och – vid överteckning – i förhållande till det
antal aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte
kan ske, genom lottning.

Anmälningssedel för teckning av aktier utan
stöd av teckningsrätter

Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter
ska ske under samma tidsperiod som anmälan om teckning
av aktier med stöd av teckningsrätter, det vill säga under perioden 27 februari – 13 mars 2017.
Intresseanmälan att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter ska göras på anmälningssedel som ifylls, undertecknas och därefter skickas eller lämnas till Erik Penser Bank
med adress enligt ovan. Anmälningssedel kan beställas från
Erik Penser Bank via telefon och e-post eller laddas ned från
hemsidan, www.penser.se.
Anmälningssedeln ska vara Erik Penser Bank tillhanda senast
kl 17.00 den 13 mars 2017. Endast en anmälningssedel per
person eller firma kommer att beaktas. För det fall fler än en
..
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anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna
att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel
kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.
Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av
avräkningsnota vilken ska betalas i enlighet med anvisningarna på denna. Meddelande utgår endast till dem som erhållit
tilldelning.
Depåkunder hos förvaltare måste anmäla sig för teckning
i enlighet med instruktioner från respektive bank eller värdepappersinstitut.

Utländska aktieägare

Aktieägare som är bosatta utanför Sverige och som önskar
delta i Nyemissionen ska sända den förtryckta inbetalningsavin, i det fall samtliga erhållna teckningsrätter utnyttjas, eller särskild anmälningssedel, om ett annat antal teckningsrätter utnyttjas, tillsammans med betalning till adress enligt
ovan. Betalning ska erläggas till Erik Penser Bank bankkonto
i SEB med följande kontouppgifter:
Bank: 		
		
Bankkonto:
IBAN-nummer:
Bic-kod/SWIFT:

SEB (Skandinaviska Enskilda Banken AB),
SE-106 40 Stockholm
5565-10 180 69
SE70 5000 0000 0556 5101 8069
ESSESESS

Observera att till följd av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland och Sydafrika riktas inget erbjudande att teckna aktier
till aktieägare eller andra med registrerad adress i något av
dessa länder. Vidare riktas inget erbjudande att teckna aktier
till aktieägare eller andra med registrerad adress i något land
vars lagstiftning kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder för deltagande i erbjudandet än de
som följer av svensk rätt.
Aktieägare med registrerad adress i något av ovanstående länder uppmanas att kontakta Erik Penser Bank för att
erhålla likvid från försäljning av erhållna teckningsrätter, efter
avdrag för försäljningskostnader, som dessa innehavare annars hade varit berättigade till. Utbetalning kommer inte att
ske om nettobeloppet understiger 200 SEK.

Betald tecknad aktie (BTA)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart
detta kan ske, vilket normalt innebär upp till tre bankdagar
efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med
bekräftelse att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) har
skett på tecknarens VP-konto. Aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat via depå hos bank eller värdepappersinstitut erhåller information från respektive förvaltare.

Villkor och anvisningar

Handel med BTA

Handel med betalda tecknade aktier sker på Aktietorget från
och med den 27 februari 2017 till dess att Bolagsverket har
registrerat Nyemissionen, vilket beräknas ske under vecka 14
2017.

Leverans av aktier

Betalda tecknade aktier (BTA) kommer att ersättas av aktier
så snart Nyemissionen har registrerats av Bolagsverket. Efter
denna registrering kommer BTA att bokas ut från respektive
VP-konto och ersättas av Nya Aktier utan särskild avisering.
Sådan ombokning beräknas ske under vecka 15 2017. De
Nya Aktierna kommer att tas upp till handel på Aktietorget i
samband med att Nyemissionen registreras av Bolagsverket.

Rätt till utdelning

De Nya Aktierna berättigar till utdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det
att de Nya Aktierna införts i Bolagets aktiebok.

Övrig information

Styrelsen äger inte rätt att avbryta, återkalla eller tillfälligt dra
in erbjudandet att teckna aktier i RLS Global i enlighet med
villkoren i Prospektet.
Styrelsen äger rätt att förlänga den period under vilken
anmälan, teckning och betalning kan ske. Sådan eventuell
förlängning offentliggörs genom pressmeddelande.

Offentliggörande av Nyemissionens utfall

Utfallet i Nyemissionen kommer att offentliggöras genom
pressmeddelande, vilket beräknas ske omkring en vecka efter
teckningstidens utgång.

Inbjudan till teckning av aktier i RLS Global AB (publ)

23

Marknadsöversikt
I detta avsnitt presenteras en översikt av den marknad på vilken RLS Global är verksam och de särskilda marknadsförutsättningar som präglar Bolagets verksamhet. Prospektet innehåller information
från tredje part i form av bransch- och marknadsinformation samt statistik och beräkningar hämtade
från branschrapporter och studier, marknadsundersökningar, offentligt tillgänglig information samt
kommersiella publikationer, i vissa fall historisk information. Viss information avseende den bransch
inom vilken Bolagets verksamhet bedrivs, samt Bolagets ställning i förhållande till dess konkurrenter,
är inte baserad på publicerad statistik eller information från oberoende tredje part. Sådan information
och sådana uttalanden återspeglar snarare Bolagets bästa uppskattningar med utgångspunkt i information som erhållits från bransch- och affärsorganisationer och andra kontakter inom den bransch
där Bolaget konkurrerar samt information som har publicerats av dess konkurrenter. Bolaget anser att
sådan information är användbar för investerares förståelse för den bransch i vilken Bolaget är verksamt
och Bolagets ställning inom branschen. Bolaget har emellertid inte tillgång till de fakta och antaganden
som ligger bakom siffrorna, marknadsinformationen och annan information som hämtats från offentligt
tillgängliga källor. Bolaget har inte heller gjort några oberoende verifieringar av den information om
marknaden som har tillhandahållits genom tredje part, branschen eller allmänna publikationer. Även
om Bolaget är av uppfattningen att dess interna analyser är tillförlitliga, har dessa inte verifierats av
någon oberoende källa och Bolaget kan inte garantera deras riktighet.
RLS Global har sedan länge varit aktiv på marknaden för dentalprodukter. Under de senaste åren har
dock Bolaget tagit ett kliv mot sårvårdsmarknaden i och med lansering av ChloraSolv för behandling
av svårläkta sår.

Sårvård – en stor utmaning för vården

ChloraSolv avses användas för behandling av svårläkta sår,
vilket är sår som inte läker på normal tid och där traditionella
metoder som rengöring och omläggning inte gett förväntad
effekt på läkeprocessen. Svårläkta sår kan orsakas av flera
faktorer såsom dålig blodcirkulation, infektioner och kan uppstå som en följd av sjukdomar såsom cancer, diabetes och
hjärt- och kärlsjukdomar. De som drabbas av svårbehandlade
sår är vanligtvis äldre patienter.
För drabbade patienter är svårläkta sår ofta smärtsamma, illaluktande och begränsar rörligheten med nedsatt livskvalité som följd. Allvarliga sår kan medföra att patienterna
blir sängliggande och inte kan leva ett normalt liv eller att
patienten behöver genomgå amputation. Utöver det mänskliga lidandet resulterar svårbehandlade sår i en betydande
kostnad för samhället i form av vårdresurser och sjukskrivningar. Det finns uppskattningar i USA som visar att omkring
två procent av befolkningen drabbas av svårläkta sår och att
vårdkostnaderna för dessa patienter uppgår till 50 miljarder
USD per år6.
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Den totala kostnaden för att behandla ett sår beror framför allt på tiden för läkning. Då behandlingsperioderna ofta
är utdragna är det svårt att följa en patientpopulation under
hela läkningstiden för att få en korrekt kostnadsbild, klart är
dock att sårvård utgör en betydande kostnad för sjukvården.
RLS Global bedömer att personalkostnaden vid såromläggning uppgår till hälften av totalkostnaden, vilket medför att
behandlingsalternativ som ger minskat utnyttjande av personalresurser genom mindre frekventa såromläggningar,
kortare omläggningstid och förkortad läkningstid kan leda till
stora besparingar för sjukvården.

Svårläkta sår – en allvarlig följdsjukdom för
diabetiker

En betydande patientgrupp som drabbas av svårläkta sår är
diabetespatienter. Personer med diabetes har oftast nedsatt
blodcirkulation och det är vanligt att även enklare sår utvecklas till svårläkta sår. Det finns omkring 415 miljoner människor i med diabetes i världen och denna siffra väntas öka till 642
miljoner till 20407. Den vanligaste formen av svårläkta sår för
diabetespatienter är fotsår och mellan fem och sju procent
av alla diabetespatienter har eller har haft diabetesfotsår8.
Fotsår för diabetiker ett omfattande medicinskt problem där
det finns ett betydande behov av effektivare behandlingar.

6

Wound Care Outcomes and Associated Cost Among Patients Treated in US Outpatient Wound Centers: Data From the US Wound Registry (WOUNDS 2012;24(1):10–17.)

7

International Diabetes Federation, Diabetes: Facts and figures

8

Diabetic Foot Ulcer (DFU) Therapeutics Market: Global Industry Analysis and Forecast 2015 - 2021
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Marknadsöversikt

Marknadsaktörer

Marknaden för sårvårdsprodukter är en global mångmiljardmarknad som beräknas omsätta 17 miljarder USD under
20169. Marknaden för sårvård domineras av ett antal stora
internationella bolag såsom 3M (US), Baxter (US), Coloplast
(Dk), Convatec (US), Smith & Nephew (UK) samt svenska
Mölnlycke Healthcare.

Marknaden för dentalprodukter

Marknaden för RLS Globals dentalprodukter är global och
drivs främst av tillgången på tandvård och befolkningens
munhälsa. RLS Globals produkter tillhör det segment som
brukar gå under namnet ”Dentala Förbrukningsvaror”.
Den globala marknaden för dentala förbrukningsvaror
uppskattas till 23,5 miljarder USD år 201510. Utvecklingen
drivs främst av en allt äldre befolkning, ökande medvetenhet
om god tandhälsa samt stigande köpkraft i tillväxtmarknader
i kombination med teknologiska framsteg.
Marknaden styrs av lokala tandvårdsklinikers eller kedjors inköp från mestadels lokalt verksamma distributörer.
Antalet tandläkare i världen närmar sig 1,8 miljoner11. Den
starkaste tillväxten i antalet tandläkare återfinns i tillväxtmarknader som Indien, Kina och Mexiko.

9

RLS Global-produkter, Carisolv®, Kindersolv® är inriktade
mot behandling av karies och Perisolv® mot tandlossning och
periimplantit, dvs infektioner runt tandimplantat. Karies och
tandlossning är två av världens tre vanligaste folksjukdomar
och även det som sysselsätter tandvården mest. Exempelvis
anger USA:s Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
att karies är den vanligaste sjukdomen som drabbar barn och
ungdom.
Internationella beräkningar visar att tandlossning (parodontit) drabbar omkring knappt hälften av den vuxna befolkningen12. Enbart i Sverige sker cirka en miljon tandlossningsbehandlingar varje år13.
Marknaden för dentala förbrukningsvaror är fragmenterad men ett antal stora globala aktörer samt ett stort antal
mindre aktörer. De större globala aktörerna är aktiva inom
flera segment och växer genomför förvärv. Bland de större
aktörerna återfinns amerikanska bolagen Dentsply, Danaher
och 3M.

Markets And Markets, Wound Care Market 2016

10

Zion Market Research: Global Dental Consumables Market will reach USD 34.50 Billion by 2021

11

.www.worldmapper.org/display.php?selected=218.

12

.www.perio.org/CONSUMER/CDC-STUDY.HTM.
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Statens offentliga utredningar SOU 2015:76: Ett tandvårdsstöd för alla

Inbjudan till teckning av aktier i RLS Global AB (publ)

25

Verksamhetsbeskrivning
RLS har under lång tid utvecklat och marknadsfört produkter för dentalvård baserat på Bolagets kompetens och erfarenheter inom hypokloritbaserade produkter. De första produkterna för dentalvård
lanserades 1997 och Bolaget bedriver fortfarande en försäljning av dentalprodukter som omsatte
cirka 3,2 MSEK under 2016.
Utifrån RLS erfarenheter av hypokloritbaserade produkter inom tandvård har en produkt för sårvård
utvecklats. I en klinisk studie som färdigställdes 2015 erhölls tydliga indikationer att Bolagets produkt
har god potential att behandla svårläkta sår. Behandling av svårläkta sår är en betydande marknad
där det finns ett stort behov av bättre behandlingsalternativ. RLS Global bedömer att Bolaget har
möjlighet att etablera sin produkt som en effektiv behandling av svårläkta sår. Bolaget befinner sig i
kommersialiseringsfasen för sårvårdsprodukten.

Vision

RLS Global hjälper människor till en förbättrad hälsa och livssituation.

Affärsidé och målsättning

Baserat på RLS Globals unika teknologiplattform, utvecklar och säljer Bolaget vävnadsbevarande produkter för några av de vanligaste folksjukdomarna inom sår och dentalvård. Målsättningen är att lansera Bolagets produkter för sårvård på den globala
marknaden och etablera RLS Global som ett snabbväxande bolag inom sår och dentalvård.
.
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Verksamhetsbeskrivning

RLS Globals Teknologiplattform

Buffrade hypokloritbaserade lösningar utgör grunden i RLS
Globals verksamhet och är basen i Bolagets samtliga produkter. Dessa lösningar har visat sig ha unika egenskaper i
det att de:
•
mjukar upp skadad eller död vävnad och underlättar avlägsnandet av denna,
•
gör detta utan att påverka frisk vävnad,
•
har en uttalad antimikrobiell effekt, även på resistenta
bakterier, samt
•
utan att vara skadliga.
Denna teknologiplattform har visat sig vara mycket användbar i behandling av karies och inflammationer kring tänder
och implantat. RLS Global lanserade tidigt produkter med
denna teknologiplattform inom dentalområdet. RLS Global
har mer än 20 års erfarenhet av forskning och produktutveckling kring buffrade hypokloritbaserade lösningar.
RLS Globals produkter påverkar inte frisk vävnad, vilket är
ovanligt för denna typ av produkter. RLS Globals produkter har
använts inom dentalvård sedan 90-talet år och det finns inga
dokumenterade biverkningar. Sammantaget har det publicerats
mer än 160 kliniska studier på Pubmed13 kring användandet av
Bolagets teknologiplattform.
RLS produkter har även visat sig ha effekt på bakterier
och under hösten 2016 publicerades en studie14 som visade
att teknologin har effekt på multiresistenta bakterier, vilket
är ett stort och växande medicinskt problem.
Ett annat nyligen uppmärksammat problem är biofilm
som finns i anslutning till tandrötter, runt tandimplantat och
på sårytor och förhindrar läkning. Dessa biofilmer innehåller
även bakterikollonier som systemisk eller lokal antibiotika
inte kommer åt. Under 2016 publicerades och presenterades
pre-kliniska studier som påvisar att RLS Globals produkter
kan förenkla avlägsnandet av biofilm15, 16.
Produkter baserade på Bolagets teknologi är även lämpade för behandling av svårläkta sår. Redan 2011 inleddes
försökt att behandla svårläkta sår där RLS Globals teknologi
användes. Försöken visade på goda resultat och Bolaget initierade ett utvecklingsprojekt med målsättning att ta fram
produkter för sårvård. Under 2013-2015 genomfördes en
explorativ klinisk studie med den nya produkten som benämndes ChloraSolv. Studien visade på att ChloraSolv har
en positiv effekt på läkeprocessen vid svårläkta sår. Studien
delfinansierades genom ett anslag från Vinnova på 2,5 MSEK.

13

Bolagets forskning och utveckling har de senaste åren koncentrerats till teknikplattform som bygger på kemiska substanser som vidareutvecklats för användning på infekterade
sår. Även om RLS Global idag har flera produkter sker det en
fortsatt forskning kring teknologiplattformen i syfte att ytterligare förbättra Bolagets produkter. Forskningsfrågorna
handlar bl.a. om hur de rengörande egenskaperna ytterligare
kan förbättras samt produkternas antimikrobiella egenskaper. Forskning sker dels av Bolagets anställda men också tillsammans med akademiska forskningsgrupper.

ChloraSolv – för behandling av svårläkta sår

Forskningen inom användandet av bolagets teknologiplattform för behandling av svårläkta sår har resulterat i produkten ChloraSolv. Produkten är en vidareutveckling av Bolagets
dentalprodukter där sammansättningen har anpassats för
behandling av svårläkta sår.
ChloraSolv® är baserad på samma teknologiplattform
som RLS övriga produkter som snabbt, enkelt och säkert rengör och skapar förutsättningar för kroppen att läka svårläkta
diabetiska fotsår. Preparatet appliceras direkt på såret vilket
omedelbart börjar mjuka upp nekroser och biofilm, vilka efter
bara ett par minuter enkelt kan avlägsnas av vårdpersonal.
Frisk underliggande och omkringliggande vävnad påverkas
inte av behandlingen.
Svårbehandlade sår är ett utbrett medicinskt problem
och drabbar främst äldre personer samt diabetespatienter
som har nedsatt blodcirkulation. Svårläkta sår är oftast ett
allvarligt problem för patienter då de är smärtsamma och illaluktande samt ofta begränsar rörligheten och därmed patientens förmåga att leva ett normalt liv. Dessutom är det
alltid en risk att komplikationer tillstöter, som exempelvis infektioner. Svårläkta sår behandlas genom att såren rengörs
och läggs om på nytt. Behandling av svårläkta sår är en tidsödande och kostsam process för vården och det saknas, enligt
Bolagets bedömning, idag effektiva behandlingar som förbättrar sårläkningsprocessen. RLS Globals målsättning med
ChloraSolv är att tillföra en behandlingsmetod som bidrar till
att läka sår, gynna samhället genom minskad vårdtyngd samt
bidra till att bekämpa utveckling av antibiotikaresistenta bakterier.

.www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed.
.

.

.

.

.

.

.

Antimicrobial activity of a novel debridement product against multi-resistant bacteria, Kristina Blom, Karin Bergquist, Ulrica Almhöjd

14

15

Blom K et al. Time Kill analysis of a novel antimicrobial debridement product against wound related biofilms. Abstract at ‘The association for the advancement of wound care’,

Fall meeting, October 2016.
16

Jurczyk K et al. In-vitro activity of sodium-hypochlorite gel on bacteria associated with periodontitis. Clin Oral Invest. 2016; DOI 10.1007/s00784-016-1711-9.
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Verksamhetsbeskrivning

Kliniska studier

Under 2015 slutfördes en klinisk studie med ChloraSolv på
diabetespatienter. Den kliniska studien omfattade 34 diabetespatienter med svårläkta fotsår. Hälften av patienterna
behandlades med ChloraSolv och den andra halvan behandlades med de metoder som hittills ansetts som bästa praxis.
Studien pekar på att ChloraSolv bidrar till att läka svårläkta
fotsår betydligt snabbare än befintliga metoder. Efter nio
veckors behandling hade såren på sju patienter som fått
behandling med Chlorasolv helt läkt. I kontrollgruppen hade
enbart såret på en patient läkt ut. Studien visade även att
storleken på såren minskade betydligt snabbare för de patienter som behandlades med ChloraSolv. Eftersom studien
innefattade ett begränsat antal patienter uppvisar den ej en
statistiskt säkerställd signifikans. Studien publicerades i den
medicinska tidskriften Clinical Diabetes and Endocrinology i
mars 2016 .
Den kliniska studien för ChloraSolv var ett betydelsefullt
steg för RLS Global då den visade att ChloraSolv har potential
att utvecklas till en effektiv behandling av svårläkta sår. För
att erhålla ytterligare kliniska data och tydligare påvisa för-

Antal läkta sår totalt & per vecka
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delarna med ChloraSolv avser RLS Global att genomföra ytterligare studier. Primärt kommer effekten och tidsåtgången
för att rengöra svårläkta sår att studeras. Även ChloraSolvs
påverkan på bakterier och då särskilt de multiresistenta bakterierna kommer att undersökas närmare. Faller även dessa
studier väl ut, innebär det att den kommersiella potentialen
för ChloraSolv ökar betydligt

Regulatoriska processer

Sedan resultaten från den kliniska studien på svårläkta sår
erhölls har RLS Global initierat processer med de regulatoriska myndigheterna i Europa och USA för att erhålla marknadsgodkännande för ChloraSolv. I USA har en s.k 510K-ansökan
lämnats in till FDA där Bolaget ansöker om att ChloraSolv
skall erhålla godkännande som medicinteknisk produkt. För
den europeiska marknaden pågår en process med myndigheterna avseende CE-märkning för ChloraSolv. ChloraSolv kommer att kategoriseras som en klass III-produkt, vilket ställer
ökade krav på dokumentation.
Syftet med de regulatoriska processerna är att erhålla ett
första marknadsgodkännande för ChloraSolv så att Bolaget
kan inleda försäljningen av produkten.

Kommersialisering av ChloraSolv

Så snart RLS Global har erhållit myndighetsgodkännande kan
bolaget inleda försäljning av ChloraSolv. Arbetet med lanseringen av ChloraSolv har dock redan inletts där Bolaget har
dialog med potentiella partners. RLS Global avser att ingå
avtal med partners som distribuerar och marknadsför ChloraSolv i vissa länder eller regioner. Ambitionen är att etablera
ChloraSolv under eget varumärke som en effektiv produkt
med en naturlig position i behandlingskedjan avseende svårbehandlade sår.
En viktig marknad är USA där Bolaget för diskussioner
med potentiella distributörer. Bolaget har som mål att täcka
samtliga marknadssegment. Vissa distributörer har starka
positioner inom privatkliniker och vårdcentraler medan andra är inriktade mot sjukhus. Det är viktigt för RLS Global att
få en bred spridning av ChloraSolv för att maximera försäljningspotentialen.
Ytterligare en betydelsefull marknad för RLS Global är
Mellanöstern där Bolaget mötts av ett stort intresse för
ChloraSolv och sannolikt kommer regionen att bli den första marknaden där ChloraSolv lanseras. I maj 2016 ingicks
ett distributionsavtal med Equivaa avseende Saudi Arabien,
Qatar, Bharain, Kuwait och Förenade Arabemiraten där första avrop mot avtal förväntas ske så snart myndigheterna
givit sitt godkännande. Bolaget har även dialog med kliniker
i regionen som har testat och utvärderat ChloraSolv. För att
inte behöva avvakta CE-märkning eller FDA-godkännande
har RLS Global ansökt om lokalt godkännande av ChloraSolv.
Initialt är avtalet med Equivaa värt 25 MSEK.

Verksamhetsbeskrivning

Affärsmodell

I dagsläget tillverkar RLS Global sina produkter i Bolagets
egen regi vid Sahlgrenska Science Park. Fyllning i sprutor och
paketering sker hos en extern kontraktstillverkare. För att
möjliggöra en storskalig produktion och ökade bruttomarginaler pågår en uppskalningsprocess där en extern kontraktstillverkare skall överta hela produktionskedjan för ChloraSolv
och Bolagets övriga produkter. Bruttomarginalen för ChloraSolv och Bolagets övriga produkter är hög och när produktionen helt flyttats till en extern tillverkare räknar Bolaget med
att bruttomarginalen skall överstiga 70 procent. Vid försäljning till Bolagets distributörskunder sker leveranser direkt
från kontraktstillverkaren till distributören.
Ytterligare en möjlighet för RLS Global på sikt är att ingå
licenssamarbeten med tillverkare av sårvårdsprodukter där
ChloraSolv kan komma att integreras i förband för sårvård.
Licenssamarbeten kan komma att utgöra ytterligare en möjlighet för att öka försäljningspotentialen för ChloraSolv.

Konkurrens

Svårläkta sår behandlas genom rengöring och omläggning
med bandage. Det finns idag ett stort antal produkter för rengöring av infekterade sår samt produkter som appliceras på
såret. Det finns produkter som har viss mjukgörande effekt
och produkter som har bakteriedödande effekt. RLS bedömning är att det idag inte finns andra produkter som kan mjuka
upp nekrotisk vävnad, som är säkra och saknar biverkningar
eller är lika snabbverkande som ChloraSolv. Vidare bedömer
Bolaget att det saknas produkter som både är mjukgörande
och bakteriehämmande. Sammantaget gör RLS Global bedömningen att det finns ett stort behov av produkter som på
ett effektivt sätt kan behandla svårbehandlade sår och att
det finns en betydande kommersiell potential för ChloraSolv.
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Verksamhetsbeskrivning

Dentalvård – RLS ursprung

RLS ursprungliga verksamhet är inom dentalprodukter där
Bolaget har flera produkter baserade på samma teknologiplattform. Samtliga produkter bygger på teknologins förmåga
att mjuka upp nekrotisk vävnad och antibakeriell effekt. Huvudfokus för RLS är kommersialiseringen av ChloraSolv för
behandling av svårläkta sår, dentalprodukterna utgör dock
fortfarande en viktig del av Bolaget. Det är inom dentalområdet som Bolaget har sitt ursprung och det är där som kompetensen och erfarenheterna inom bolagets teknologiplattform
har byggts upp under mer än 20 års tid. Under 2016 omsatte
RLS 3,2 MSEK inom dentalområdet. Även om den kommersiella framgången varit begränsad inom dentalverksamheten ser Bolaget en tydlig tillväxtmöjlighet under kommande
år som främst är driven av Perisolv där Bolaget har ett väl
fungerande distributionssamarbete.

Carisolv

1997 lanserades Bolagets första produkt, Carisolv, för behandling av karies. Carisolv är en hypokloritbaserade gel som
mjukar upp den kariesangripna delen av tanden vartefter
tandläkaren kan avlägsna de angripna delarna med handinstrument eller vävnadsbevarande borr. Metoden ger bästa
möjliga fästyta för fyllningsmaterialet vilket ökar lagningens
livslängd.
Carisolv är en minimalinvasiv metod där, till skillnad från
traditionell behandling av karies, minimalt med frisk tandvävnad tas bort. Att borra i tänderna kräver oftast bedövning och
upplevs som obehagligt av patienterna. Med Carisolv lanserades en möjlighet att behandla karies på ett minimalinvasivt
sätt, dvs utan bedövning eller borrning i tänderna.
Initialt var förväntningarna på Carisolv stora, försäljningsutvecklingen blev dock betydligt svagare än förväntat. Produkten finns fortfarande på marknaden och ökar i försäljning.
Trots den begränsade kommersiella framgången är Carisolv
en etablerad behandlingsmetod och det har publicerats omkring 160 kliniska studier på produkten. Carisolv säljs via ett
flertal distributörer till ett flertal marknader världen över.

17

Perisolv

Under 2013 lanserades Perisolv som är en produkt för behandling av parodontit, dvs djupa och infekterade tand köttsfickor. Perisolv är en gel som appliceras i tandköttsfickorna
och utnyttjar de mjukgörande egenskaperna hos hypokloritbaseradelösningar för att mjuka upp skadad vävnad i tandköttet så att denna kan avlägsnas och därmed underlätta
tillväxten för den friska vävnaden. Perisolv har även en antibakteriell effekt som förbättrar behandlingseffekten. Det var
Perisolvs effekt på tandköttet som ledde till att produkten
testades på svårläkta sår, vilket resulterade i utvecklingen av
ChloraSolv.
Ett viktigt steg i lanseringen av Perisolv togs 2014 då
ett distributionssamarbete inleddes med det schweiziska
bolaget REGEDENT AG. Inledningsvis omfattade samarbetet
Schweiz, Tyskland, Österrike och Italien. I inledning av 2015
utökades samarbetet till att omfatta större delen av Europa.
Tillsammans med Regedent har kliniska studier genomförts, vilka visar på de positiva effekterna med Perisolv17. Med
ett tydligt kliniskt stöd för Perisolv ser RLS Global en tydlig
potential i produkten. Bolaget bedömer att det finns en tydlig
tillväxtpotential i Perisolv under kommande år.

In-vitro activity of sodium-hypochlorite gel on bacteriaassociated with periodontitis, Karolina Jurczyk, Sandor Nietzsche, Claudia Ender, Anton Sculean, Sigrun Eick

Bach G et al. Grundsätzliche Gedanken zum Einsatz eines antimikrobiellen Gels im Rahmen der Therapie einer Periimplantitis. Dent Implantol. 2016;20, 3, 150 – 159
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Kindersolv

Kindersolv är en vidareutveckling av Carisolv och en förbättrad metod för att behandla karies hos barn. Det har länge
funnits ett behov av en minimalinvasiv behandling av karies
för barn. Ett barns första kontakt med tandvården kan få en
avgörande betydelse för hur personen senare i livet känner
inför kommande besök. En traditionell behandling av karies
kan skapa en obehaglig och smärtsam upplevelse av tandläkarbesöket som påverkar personens uppfattning för resten
av livet.
Kindersolv har samma effekter och appliceras på samma
sätt som Carisolv. För att underlätta behandlingen av barn
ytterligare har Kindersolv försetts med förbättrad viskositet,
smak och lukt. Sedan lanseringen i slutet av 2014 har RLS
fått en positiv respons från de tandläkare som använt produkten.

Immateriella rättigheter

Genom åren har RLS Global patenterat sina kloraminsubstanser och har idag patent som omfattar samtliga produkter. I
och med att Bolagets första produkt, Carisolv, har funnits på
marknaden sedan 1997 kommer dess patentskydd löpa ut
2018 och 2019. Bolaget har dock en patentportfölj med ett
flertal andra patent och patentansökningar som inbegriper
s.k. life cycle management och där patenttiden sträcker sig
ända till 2034. Denna patentportfölj innefattar patent och
patentansökningar avseende parodontit, periimplantit, kariesdetektion, Carisolv/Perisolv i en ny kombination, samt
behandling av svårläkta sår. Bolagets viktigaste produkt,
ChloraSolv, för behandling av svårläkta sår, beviljades patent
i Sverige 2014. En internationell patentansökan för ChloraSolv lämnades in 2014 och patentansökningar är under
behandling i Europa, USA, Kina, Japan, Kanada och Mexiko.
Sammantaget bedömer RLS Global att Bolaget har ett fullgott patentskydd för ChloraSolv. För vidare information se
avsnittet ”Legala frågor och kompletterande information”.

Organisation

RLS Globals organisation uppgår i dagsläget till åtta anställda
varav fem utgör Bolagets ledning. Ledningen består av VD, finansdirektör (CFO), teknisk direktör (CTO) och forskningschef
samt försäljnings- och marknadschef. En viktig förstärkning
av organisationen skedde i september 2016 då Mats Ahlenius anslöt till Bolaget som CTO. Mats har en bakgrund som
främst innovationschef inom Mölnlycke som är ett världsledande företag inom sårvårdsprodukter. Mats innebär en
väsentlig förstärkning för RLS Global och stärker förutsättningarna att kommersialisera ChloraSolv för behandling av
svårbehandlade sår.
I januari 2017 ökades organisationen ytterligare med en
produktutvecklingschef, Susanne Olausson, som har 20 års
erfarenhet inom medicintekniska branschen med bl a produktutveckling, RA och kvalitet.
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Historik
En översikt av de viktigaste milstolparna i RLS Global presenteras i följande avnitt.

1996

MediTeam AB grundas i Göteborg med inriktning på utveckling av Carisolv®, en minimalinvasiv metod för en säker borttagning
av karies.

1997

MediTeam AB noteras på SBI-listan i samband med en ägarspridning. Bolaget får en kraftig värdetillväxt p.g.a. stor publicitet kring
Carisolv®.

1998

MediTeam AB byter lista och noteras på Stockholmsbörsens O-lista. Bolaget värderas till över 1 miljard SEK.

2000

MediTeam AB tillförs 127,5MSEK genom en nyemission.

2002

MediTeam AB förvärvar Biolin AB och byter i samband med affären namn till Biolin AB.

2004

Verksamheten kring Carisolv® knoppas av från Biolin AB och blir grunden i nybildade MediTeam Dental AB, som noteras på Nya
Marknaden.

2005

MediTeam Dental AB byter namn till OraSolv AB och beslutar att förändra sin strategiska inriktning. Från och med detta år inriktar
sig Bolaget på att bredda verksamheten med utökad produktutveckling. Utvecklingen av medel vid behandling av tandlossning
påbörjas.

2006

Produktutvecklingen fortsätter. Bolaget förvärvar rättigheterna till en ny produkt inom området Hygiene/Infection Control.

2007

Under sommaren träffas ett avtal om förvärv av kinesiska ScienceWay Co Ltd under 2008. OraSolv beslutar att delvis ändra strategiinriktning och fokuserar på förvärv av tandvårdskedjor. Produktutvecklingen prioriteras därmed ned till följd av dålig lönsamhet
och för få produkter.

2008

Utveckling av kariesdetektor med arbetsnamnet Caridect fortsätter och ett första patent godkänns.

2009

Orasolv Products AB bildas. Perio+, ett medel för behandling av tandlossning, testas på 800 patienter. Forskningsbidrag erhölls
från Vinnova.

2010

Utveckling av marknadskoncept för Perio+ genomförs. Forskningsbidrag erhölls från Västra Götalandsregionen.
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2011

Perio+ försökslanseras samtidigt som kliniska studier inleds. OraSolv AB beslutar att dela ut Orasolv Products AB till aktieägarna
och genomföra nyemission. Bolagets forskare, Ulrica Almhöjd vinner Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens prestigefyllda ”Mentor4Research”. Vinnova beviljar ytterligare forskningsbidrag.

2012

Bolaget delas ut till aktieägarna i Orasolv AB och noteras på AktieTorget efter nyemission. Orasolv Products AB byter namn till RLS
Global AB. Patentansökan inlämnas avseende sårvård. Ett nytt system för kariesbehandling utvecklas. Vinnova beviljar medel till
ett FoU-projekt inom infektionskontroll.

2013

New Carisolv® System lanseras. Perio+ nylanseras och byter namn till Perisolv®. Lansering inleds av Perisolv® i Europa. Arbetet
med sårvårdsprojektet når ett delmål och klinisk studie förbereds.

2014

Bolagets omvandling från renodlat forskningsbolag till marknads- och forskningsbolag fortsätter. Ett exklusivt distributörsavtal
skrivs med dentaldistributören Regedent AG. Den kliniska studien av sårvårdsprodukten inleds i samarbete med Sahlgrenska
Universitetssjukhuset med stöd av Vinnova.

2015

Bolaget avslutar den kliniska studien som genomförts på Sahlgrenska. Diskussioner inleds med flera större distributörer inom
sårvård, både i Europa och internationellt. Kindersolv, en skonsam produkt för behandling av karies hos barn lanseras i Sverige och
UK. Ett flertal distributörsavtal sluts för Bolagets tandlossningsprodukt Perisolv.

2016

Resultatet av den kliniska studien presenteras. Processer med regulatoriska myndigheter i Europa och USA avseende ChloraSolv
inleds. Bolaget Skriver ett ramavtal avseende ChloraSolv med en distributör i Mellanöstern. Bolagets organisation förstärkts med
kompetens inom sårvård. Ytterligare distributörsavtal för dentalprodukterna.
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Utvald finansiell information
Den utvalda finansiella informationen som presenteras nedan för räkenskapsåren 2014 och 2015
har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) och har hämtats från Bolagets reviderade koncernräkenskaper. Uppgifter avseende räkenskapsåret 2016 har hämtats från Bolagets Bokslutskommuniké 2016, som ej har reviderats eller varit föremål för översiktlig granskning av Bolagets revisorer.
Bokslutskommunikén avseende 2016 har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Prospektet innehåller därutöver vissa alternativa finansiella nyckeltal som inte beräknas enligt RLS
Global tillämpade redovisningsprinciper. Dessa finansiella nyckeltal har inte granskats eller reviderats
av Bolagets revisor. Bolagets uppfattning är att dessa nyckeltal i stor utsträckning används av vissa
investerare och andra intressenter som kompletterande mått på resultatutveckling och finansiell ställning. Bolagets nyckeltal som inte beräknats enligt Bolagets tillämpade redovisningsprinciper är inte
nödvändigtvis jämförbara med liknande mått som presenteras av andra bolag och har vissa begränsningar som analysverktyg. De bör därför inte betraktas separat ifrån, eller som ett substitut för RLS
Globals finansiella information som upprättas enligt de redovisningsprinciper som Bolaget tillämpar.
Informationen som följer ska läsas tillsammans med ”Kommentarer till den finansiella utvecklingen”
och Bolagets reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2014–2015 samt bokslutskommunikén
avseende 2016, inklusive tillhörande noter och revisionsberättelser.
Resultaträkning i sammandrag

Belopp i KSEK
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

2 873
333
3 206

2 111
134
2 245

1 324
1 882
3 206

Rörelsens kostnader

-16 259

-10 793

-15 916

Av- och nedskrivningar

-514
-13 757

-294
-11 087

-465
-16 380

Rörelseresultat

-13 667

-8 843

-13 174

-90

-35

181

Resultat före skatt

-13 757

-8 877

-12 993

Skatt på årets resultat
Årets resultat

-13 757

-8 877

-12 993

Finansiellt netto
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1 januari - 31 december
2016
2015
2014
(ej reviderad)
(reviderad)
(reviderad)
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Balansräkning i sammandrag
31 december
2016
(ej reviderad)

2015
(reviderad)

2014
(reviderad)

7 231
192
50
7 473

5 575
274
50
5 899

3 060
104
50
3 213

Summa tillgångar

964
2 069
1 907
4 310
12 413

997
1 013
1 531
3 541
9 440

1 066
1 484
1 484
3 853
7 067

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

3 333
9 080
12 413

2 727
6 713
9 440

4 380
2 687
7 067

Belopp i KSEK
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank

Kassaflödesanalys i sammandrag
1 januari - 31 december
Belopp i KSEK
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

2016
(ej reviderad)

2015
(reviderad)

2014
(reviderad)

-13 898
-2 088
16 362
376

-7 017
-2 979
10 225
228

-12 470
-50
13 457
937

1 531
1 907

1 303
1 531

365
1 303
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Utvalda nyckeltal

Nedanstående nyckeltal är inte reviderade eller översiktligt granskade om ej annat anges.

1 januari - 31 december
Belopp i KSEK
Nettoomsättning, KSEK
Resultat efter finansiella poster, KSEK
Balansomslutning, KSEK
Antal anställda, st
Soliditet, %
Avkastning på totalt kapital, %
Avkastning på eget kapital, %
Antal aktier vid periodens slut, st
Genomsnittligt antal aktier, st
Resultat per aktie före utspädning, SEK
Resultat per aktie efter utspädning, SEK
Utdelning per aktie, SEK

2016
2 873
-13 757
12 413
7
26,8%
Neg
Neg
49 398 062
48 725 182
-0,28
-0,28
-

2015
2 111*
- 8877*
9 440*
6*
28,9*
Neg*
Neg*
46 851 137*
46 639 470
-0,19
-0,19
-

2014
1 324*
-12 992*
7 067*
5*
62,0*
Neg*
Neg*
42 004 468*
27 618 363
-0,47
-0,47
-

* Reviderad

Definitioner av alternativa nyckeltal
Soliditet

Soliditeten beräknas genom att det egna kapitalet tillsammans med 78 procent av Bolagets obeskattade reserver* ställs i förhållande till balansomslutningen. Soliditeten visar hur stor andel av balansomslutningen som utgörs av eget kapital och har inkluderats för att investerare ska kunna skapa sig en bild av Bolagets kapitalstruktur.

Avkastning på totalt kapital

Avkastning på totalt kapital beräknas genom att resultatet före avdrag för räntekostnader ställs i förhållande till balansomslutningen. Bolaget anser att nyckeltalet ger en bättre förståelse för Bolagets lönsamhet då det börjar generera vinster.

Avkastning på eget kapital

Avkastning på eget kapital beräknas genom att resultatet efter finansiella poster ställs i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt). Bolaget anser att nyckeltalet ger en bättre förståelse för Bolagets historiska
avkastning på eget kapital då det börjar generera vinster.

Antal anställda

Antalet anställda har beräknats på individnivå och utifrån antalet heltidstjänster enligt de villkor som gäller på Bolaget.
* Posten obeskattade reserver uppgår till O KSEK för de räkenskapsår som utgör den historiska finansiella informationen i Prospektet.
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Kommentarer till den
finansiella utvecklingen
Informationen nedan ska läsas tillsammans med avsnittet ”Utvald finansiell information” och de reviderade koncernräkenskaperna för åren 2014 och 2015 samt bokslutskommunikén 2016.

Jämförelse mellan räkenskapsåren 2016 och
2015
Nettomsättning

RLS Globals nettoomsättning uppgick till 2 873 KSEK under
2016 jämfört med 2 111 KSEK under 2015. Nettoomsättningen var i sin helhet hänförlig till produktförsäljning.

Övriga rörelseintäkter

RLS Globals övriga rörelseintäkter uppgick till 333 KSEK under 2016 jämfört med 137 KSEK under 2015. De övriga rörelseintäkterna under 2015 avsåg huvudsakligen hyresintäkter.

Rörelsens kostnader

RLS Globals totala rörelsekostnader uppgick till 16 773 KSEK
under 2016 jämfört med 11 087 KSEK under 2015. Ökningen
var huvudsakligen hänförlig till nyrekrytering av två kvalificerade medarbetare, investeringar i regulatoriska processer och
marknadsbearbetning för ChloraSolv. Bolagets totala av- och
nedskrivningar under 2016 uppgick till 514 KSEK jämfört med
294 KSEK under 2015, varav 433 KSEK avsåg immateriella
anläggningstillgångar.

Rörelseresultat

Bolagets rörelseresultat uppgick till -13 757 KSEK under
2016 jämfört med -8 877 KSEK under 2015.

Resultat från finansiella poster

RLS Globals resultat från finansiella poster uppgick till -90
KSEK under 2016 jämfört med -35 KSEK under 2015.

Resultat före och efter skatt

RLS Globals resultat såväl före som efter skatt uppgick till
-13 757 KSEK för 2016 jämfört med -8 877 KSEK för 2015.

Kassaflöde

RLS Globals kassaflöde uppgick till 376 KSEK för 2016 jämfört med 228 KSEK under 2015. Kassaflödet från den löpande
verksamheten uppgick till -13 898 KSEK jämfört med -7 017
KSEK under 2015. Förändringen var huvudsakligen hänförlig
till ökade rörelsekostnader och kortfristiga fordringar. Kassaflödet från investeringsverksamheten genererade ett nettoutflöde om -2 088 KSEK under 2016 jämfört med -2 979
KSEK under 2015. Förändringen var huvudsakligen hänförlig
till nedlagda kostnader för forskning och utveckling samt pa-

tent. Kassaflödet från finansieringsverksamheten genererade
ett inflöde om 16 362 KSEK under 2016 jämfört med 10 225
KSEK under 2015. Inflödet under 2016 var främst hänförlig
till genomförd nyemission samt upptagande av lån om 5 000
KSEK från ALMI Företagspartner Väst AB.

Likviditet och finansiell ställning

RLS Globals eget kapital uppgick vid utgången av 2016 till
3 333 KSEK jämfört med 2 727 KSEK vid utgången av 2015.
Balansomslutningen uppgick vid utgången av 2016 till
11 783 KSEK jämfört med 9 440 KSEK vid utgången av 2015.
Bolagets likvida medel uppgick vid utgången av 2016 till
1 907 KSEK jämfört med 1 531 KSEK vid utgången av 2015.

Jämförelse mellan räkenskapsåren 2015 och
2014
Nettomsättning

RLS Globals nettoomsättning uppgick till 2 111 KSEK under
2015 jämfört med 1 324 KSEK under 2014. Nettoomsättningen var i sin helhet hänförlig till dentalprodukter.

Övriga rörelseintäkter

RLS Globals övriga rörelseintäkter uppgick till 134 KSEK under 2015 jämfört med 1 882 KSEK under 2014. De övriga
rörelseintäkterna under 2015 avsåg i sin helhet hyresintäkter
medan de övriga rörelseintäkterna under 2014 avsåg statliga
bidrag om 1 830 KSEK från Vinnova avseende forskningsoch utvecklingsarbete och 52 KSEK avsåg hyresintäkter.

Rörelsens kostnader

RLS Globals totala rörelsekostnader uppgick till 11 087 KSEK
under 2015 jämfört med 16 380 KSEK under 2014. Minskningen var huvudsakligen hänförlig till lägre övriga externa
kostnader som under 2015 uppgick till 5 706 KSEK jämfört
med 10 944 KSEK under 2014. Bolagets personalkostnader
uppgick till 4 423 KSEK under 2015 jämfört med 4 712 KSEK
under 2014. Medelantalet anställda under 2015 uppgick till
sex personer medan medelantalet anställda under 2014 uppgick till fem personer. Bolagets totala av- och nedskrivningar
under 2015 uppgick till 294 KSEK, vilket inkluderar en återförd nedskrivning om 92 KSEK, jämfört med 465 KSEK under
2014.
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Rörelseresultat

Bolagets rörelseresultat uppgick till -8 843 KSEK under 2015
jämfört med -13 174 KSEK under 2014.

Resultat från finansiella poster

RLS Globals resultat från finansiella poster uppgick till -35
KSEK under 2015 jämfört med 181 KSEK under 2014.

Resultat före och efter skatt

RLS Globals resultat såväl före som efter skatt uppgick till
-8 877 KSEK för 2015 jämfört med -12 993 KSEK för 2014.

Kassaflöde

RLS Globals kassaflöde uppgick till 228 KSEK för 2015 jämfört med 937 KSEK under 2014. Kassaflödet från den löpande
verksamheten uppgick till -7 017 KSEK jämfört med -12 470
KSEK under 2014. Förändringen var huvudsakligen hänförlig
till mindre kostnader för klinisk studie. Kassaflödet från investeringsverksamheten genererade ett nettoutflöde om -2
979 KSEK under 2015 jämfört med -50 KSEK under 2014.
Förändringen var huvudsakligen hänförlig till produktutveckling av ChloraSolv. Kassaflödet från finansieringsverksamheten genererade ett inflöde om 10 225 KSEK under 2015
jämfört med 13 457 KSEK under 2014. Inflödet under 2015
var hänförlig till genomförda nyemissioner och upptagande
av lån.

Likviditet och finansiell ställning

RLS Globals eget kapital uppgick vid utgången av 2015 till
2 727 KSEK jämfört med 4 380 KSEK vid utgången av 2014.
Balansomslutningen uppgick vid utgången av 2015 till 9 440
KSEK jämfört med 7 067 KSEK vid utgången av 2014. Bolagets likvida medel uppgick vid utgången av 2015 till 1 531
KSEK jämfört med 1 303 KSEK vid utgången av 2014.
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Eget kapital, skulder och
annan finansiell information
Eget kapital och nettoskuldsättning

Tabellerna i detta avsnitt redovisar RLS Globals kapitalisering
och skuldsättning per den 31 december 2016. Se avsnitt ”Aktier, aktiekapital och ägarförhållanden” för ytterligare information om bland annat Bolagets aktiekapital och aktier.
Eget kapital och skulder
Belopp i KSEK

2016-12-31

Kortfristiga skulder
Mot borgen
Mot säkerhet
Blancokrediter
Summa kortfristiga skulder

5 000
5 000

Långfristiga skulder
Mot borgen
Mot säkerhet
Blancokrediter
Summa långfristiga skulder

0

Eget kapital
Aktiekapital
Överkursfond
Balanserat resultat inklusive årets resultat
Summa eget kapital

5 647
48 333
-50 647
3 333

Nettoskuldsättning
Belopp i KSEK

2016-12-31

A)
B)
C)
D)

Kassa
Andra likvida medel
Lätt realiserbara värdepapper
Likviditet (A+B+C)

E)

Kortfristiga finansiella fordringar

F)
G)
H)
I)

Kortfristiga lån från kreditinstitut
Kortfristig del av långfristiga lån
Andra kortfristiga räntebärande skulder
Kortfristiga räntebärande skulder (F+G+H)

5 000
5 000

J)

KORTFRISTIG NETTOSKULDSÄTTNING (I-E-D)2

3 093

K)
L)
M)
N)

Långfristiga lån från kreditinstitut
Emitterade obligationer
Andra långfristiga räntebärande lån
Långfristiga räntebärande skulder (K+L+M)

O) LÅNGFRISTIG NETTOSKULDSÄTTNING (J+N)

1 907
1 907
-

Kreditavtal och ställda säkerheter

Bolaget har i september 2016 tecknat låneavtal med ALMI
Företagspartner Väst AB om ett belopp om 5 MSEK. Lånet
är amorteringsfritt de första 24 månaderna. Företagsinteckning om 5 MSEK inom 5 MSEK finns uttagen och ställd som
säkerhet för lånet.

Uttalande angående rörelsekapital

Med rörelsekapital avses i Prospektet Bolagets möjlighet att
få tillgång till likvida medel för att fullgöra sina betalningsförpliktelser varefter de förfaller till betalning.
Per den 31 december 2016 uppgick Bolagets likvida
medel till 1,9 MSEK. Den 15 december 2016 beslutade styrelsen för RLS Global, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2016, att genomföra en riktad emission av totalt 4
565 000 aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Nyemissionen registrerades hos Bolagsverket i februari
2017 och tillförde Bolaget cirka 36,5 MSEK.
Med beaktande av ovan är det RLS Globals bedömning
att det befintliga rörelsekapitalet är tillräckligt för de aktuella
behoven de kommande tolv månaderna.

Materiella anläggningstillgångar

RLS Globals materiella anläggningstillgångar består främst
av inventarier samt maskiner och andra tekniska anläggningstillgångar. Per den 31 december 2016 uppgick Bolagets
materiella anläggningstillgångar till 192 KSEK. För ytterligare
information om RLS Globals materiella anläggningstillgångar,
se not 10 och not 11 i årsredovisningen avseende räkenskapsåret 2015.

Immateriella anläggningstillgångar

RLS Globals immateriella anläggningstillgångar består främst
av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten avseende
produktframtagning av ChloraSolv, patent samt övriga immateriella anläggningstillgångar. Per den 31 december 2016
uppgick Bolagets immateriella anläggningstillgångar till
7 231 KSEK. För ytterligare information om RLS Globals immateriella anläggningstillgångar, se not 7, not 8 och not 9 i
årsredovisningen avseende räkenskapsåret 2015.

3 093
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Investeringar

Tabellen nedan sammanfattar RLS Globals investeringar för
räkenskapsåren 2014-2016. Bolagets investeringar utgjordes främst av aktiverade utvecklingskostnader avseende
utveckling av ChloraSolv.

Pågående investeringar och åtaganden om
framtida investeringar

RLS Global kommer fortsätta investera i utvecklingen av
medicintekniska och biokemiska produkter, som även framgent bedöms stå för en stor del av Bolagets totala årliga investeringar. Därutöver har Bolaget inga pågående väsentliga
investeringar eller har gjort några åtaganden om framtida
investeringar.
1 januari - 31 december

Belopp i KSEK
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av dotterbolag
Summa

Övriga omständigheter

RSL Global har startat en studie i i samarbete med Institutet
för Hälso- och Sjukvårdsekonomi ("IHE") där ChloraSolvs hälsoekonomiska effekt kommer att belysas. Vidare har Bolaget
ingått ett fördjupat samarbete med Regedent vilket innebär
att Regedent kommer att ta över produktionen av Perisolv,
utöka antalet marknader samt färdigställa och initiera fler kliniska studier inför en planerad global kommersialisering av
Perisolv. I och med det fördjupade avtalet med Regedent kan
RLS fullt ut fokusera på kommersialiseringen av ChloraSolv.
Utöver ovan bedömer styrelsen att det per dagen för Prospektet inte finns några kända tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra krav, åtaganden eller
händelser som förväntas ha en väsentlig inverkan på RLS
Globals affärsutsikter under det innevarande räkenskapsåret. Utöver vad som anges i avsnittet ”Riskfaktorer” känner
Bolaget inte till några tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra krav, åtaganden eller händelser
som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på Bolagets
affärsutsikter under innevarande räkenskapsår. Utöver vad
som anges i avsnittet ”Riskfaktorer” och ovan känner Bolaget
heller inte till några offentliga, ekonomiska, skattepolitiska,
penningpolitiska eller andra politiska åtgärder som, direkt eller indirekt, väsentligt påverkat eller väsentligt skulle kunna
påverka Bolagets verksamhet.
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2016
2 089
2 089

2015
2 728
251
2 979

2014
50
50

Väsentliga händelser efter den 31 december
2016

Den 15 december 2016 beslutade styrelsen för RLS Global,
med stöd av bemyndigande från årsstämman 2016, att genomföra en riktad emission av totalt 4 565 000 aktier, med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, varav 4 450 000
tecknas av Zebra Holdings and Investments Limited. Teckningskursen uppgick till 8,0 SEK per aktie. Nyemissionen
registrerades hos Bolagsverket i februari 2017 och tillförde
Bolaget cirka 36,5 MSEK.
Utöver ovan har inga väsentliga förändringar skett i Bolagets finansiella ställning efter den 31 december 2016.

Eget kapital, skulder och annan finansiell information
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Aktier, aktiekapital och ägarförhållanden

Aktier och aktiekapital

Bolagets registrerade aktiekapital uppgår innan Nyemissionen till 6 162 424,81 SEK, fördelat på 54 539 546 aktier, envar med ett kvotvärde om cirka 0,11 SEK. Aktierna i RLS Global är denominerade i SEK. Aktierna i Bolaget har emitterats
i enlighet med svensk rätt. Samtliga emitterade aktier är fullt
inbetalda och är fritt överlåtbara. Enligt Bolagets bolagsordning får aktiekapitalet inte understiga 2 050 769 SEK och inte
överstiga 8 203 074 SEK, fördelat på inte färre än 18 150 000
aktier och inte fler än 72 600 000 aktier.
Aktierna är inte föremål för erbjudande som lämnats till
följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Inget
offentligt uppköpserbjudande har lämnats avseende aktierna
under innevarande eller föregående räkenskapsår. Såvitt Bolagets styrelse känner till existerar det inte några aktieägaravtal eller liknande överenskommelser i syfte att skapa ett
gemensamt inflytande över Bolaget eller som kan leda till att
kontrollen förändras.

Vissa rättigheter kopplade till aktierna

Aktierna i Bolaget är av samma aktieslag. Rättigheterna förenliga med aktier emitterade av Bolaget kan endast ändras
enligt de förfaranden som följer av aktiebolagslagen.

Bolagsstämma och rösträtt

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post
och Inrikes Tidningar samt på Bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Andra
meddelanden ska ske genom brev med posten.

År
2014
2014
2015
2016
2017
2017
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Händelse
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemissionen

Antal aktier
Förändring
3 076 923
16 801 787
4 846 669
3 123 409
4 565 000
4 195 349
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Totalt
25 202 681
42 004 468
46 851 137
49 974 546
54 539 546
58 734 895

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till Bolaget senast kl.
12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman.
Varje aktie berättigar till en röst och varje röstberättigad
får vid bolagsstämma rösta för det fulla antalet av honom
eller henne ägda och företrädda aktier utan begränsning i
rösträtten.

Företrädesrätt till nya aktier m.m.

Beslutar Bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission
ge ut nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna som huvudregel företrädesrätt till teckning i förhållande till det antal aktier de ägde innan emissionen. Det finns
dock inga bestämmelser i RLS Globals bolagsordning som
begränsar möjligheten att, i enlighet med bestämmelserna i
aktiebolagslagen, emittera nya aktier, teckningsoptioner eller
konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Rätt till utdelning och överskott vid likvidation

Samtliga aktier i RLS Global ger lika rätt till utdelning samt
till Bolagets tillgångar och eventuella överskott i händelse av
likvidation.

Aktiekapitalets utveckling

Nedanstående tabell visar den historiska utvecklingen för
Bolagets aktiekapital sedan 2014.

Aktiekapital (SEK)
Förändring
Totalt
347 662,80
2 847 661,36
1 898 440,87
4 746 102,23
547 627,14
5 293 729,36
352 915,28
5 646 644,64
515 799,48
6 162 424,81
474 32,60
6 636 457,40

Kvotvärde (SEK)
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11

Aktiekapital och ägarförhållanden

Ägarförhållanden

Per den 31 december 2016 hade RLS Global cirka 3 200 aktieägare. I tabellen nedan presenteras Bolagets tio största
aktieägare per den 31 december 2016 med därefter kända
förändringar, inkluderande den riktade emissionen om
4 565 000 aktier som registrerades hos Bolagsverket i februari 2017.
Namn
Rls Global Intressenter AB
Joki Invest AB
Zebra Holdings and Investments Limited
Joachim Cederblad privat och via bolag
Viable Solutions AB
Rune Löderup privat och via bolag
Avanza Pension
Nordnet Pensionsförsäkring
Novaraner AB
Joey Runge
Övriga
Totalt

Antal aktier
14 538 774
11 651 286
4 450 000
2 067 901
1 570 037
1 408 586
1 290 790
1 151 588
1 046 575
508 000
14 756 039
54 539 546

Kapital &
röster, %
26,7%
21,4%
8,2%
3,8%
2,9%
2,6%
2,4%
2,1%
1,9%
0,9%
27,1%
100,0%

Aktieägaravtal

Styrelsen känner inte till något aktieägaravtal eller annan
överenskommelse eller motsvarande som slutits mellan
större aktieägare i RLS Global och som skulle kunna leda till
att kontrollen över Bolaget förändras. Styrelsen känner inte
heller till att Bolaget direkt eller indirekt ägs eller kontrolleras av någon aktieägare utöver medlemmarna i något förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan.

Bemyndiganden

Årsstämman den 31 maj 2016 beslutade att bemyndiga styrelsen för RLS Global att, vid ett eller flera tillfällen före nästa
årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier.

Aktiebaserade incitamentsprogram

RLS Global har två utestående incitamentsprogram riktade
till ledande befattningshavare, nyckelpersoner och övriga anställda. Vid fullt utnyttjande av Bolagets incitamentsprogram
kommer det att nyemitteras 672 880 aktier vilket leder till en
utspädningseffekt om maximalt cirka 1,2 procent av befintligt aktiekapital och röster. För incitamentsprogrammen gäller sedvanliga villkor bland annat omräkning som föranleds
av vissa förändringar i aktiekapitalet och antalet aktier under
löptiden.

Incitamentsprogram 2015/2018

Inom ramen för incitamentsprogrammet 2015/2018 tecknades 445 000 teckningsoptioner som vardera, efter omräkning
till följd av Bolagets genomförda företrädesemission 2015
och 2016, ger rätt att teckna 1,04 nya aktier i Bolaget, med
teckningskurs 2,89 SEK och teckningsperiod 1 april - 30 juni
2018. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer
Bolagets aktiekapital att öka med 52 291,78 SEK genom nyemission av 462 800 aktier.

Incitamentsprogram 2016/2019

Inom ramen för incitamentsprogrammet 2016/2019 tecknades 208 000 teckningsoptioner som vardera, efter omräkning
till följd av Bolagets genomförda företrädesemission 2016,
ger rätt att teckna 1,01 nya aktier i Bolaget, med teckningskurs 9,23 SEK och teckningsperiod 22 januari - 15 februari
2019. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer
Bolagets aktiekapital att öka med 76 028,73 SEK genom nyemission av 210 080 aktier.

Utdelningspolitik
Allmänt

Innehavare av RLS Global aktier ska ha rätt till framtida utdelning, förutsatt att beslut om utdelning har tagits. Samtliga
aktier ger lika rätt till utdelning samt till Bolagets tillgångar
och eventuella överskott i händelse av likvidation. Beslut om
utdelning fattas av bolagsstämman, efter förslag från styrelsen. Alla aktieägare som är registrerade i aktieboken som
upprätthålls av Euroclear Sweden på den avstämningsdag
som fastställs av bolagsstämman har rätt att erhålla utdelning. Utdelning lämnas vanligen till aktieägarna i form av
en kontantbetalning per aktie via Euroclear, men kan även
betalas ut genom annat än kontanter (sakutdelning). Om en
aktieägare inte kan nås via Euroclear Sweden behåller aktieägaren fortfarande sitt anspråk på Bolaget gällande utdelningsbeloppet, med en lagstadgad begränsning på tio år. När
den begränsade perioden har löpt ut övergår utdelningsbeloppet till Bolaget.
Det finns inga restriktioner avseende utdelningsrätten för
aktieägare med hemvist utanför Sverige. Aktieägare som inte
har sin skattemässiga hemvist i Sverige måste vanligen betala svensk källskatt, se även avsnittet "Skattefrågor i Sverige".

Utdelningspolicy

RLS Global har inte fastställt någon utdelningspolicy. Bolaget
befinner sig i kommersialiserings-/tillväxtfas varför styrelsen
bedömer att någon utdelning inte är aktuell för de kommande
åren. I framtiden när Bolagets resultat och finansiella ställning medger kan utdelning bli aktuellt.
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Central värdepappersförvaring

Aktierna i RLS Global är registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om
kontoföring av finansiella instrument. Detta register förs av Euroclear Sweden AB, Box 191, 101
23 Stockholm. ISIN-koden för
Bolagets aktie är SE000519072.

Handelsplats

Bolagets aktier är sedan den 4
maj 2012 upptagna till handel på
AktieTorget. Aktien har ISIN-kod
SE0005190725 och kortnamnet
RLS.
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Aktiekursutveckling (maj 2015 - januari 2017)
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Styrelse, ledande befattningshavare
och revisor
Styrelsen

Enligt RLS Globals bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst sju ledamöter. Styrelsen består för närvarande av fyra
ledamöter som valdes av årsstämman den 31 maj 2016, för tiden intill slutet av årsstämman 2017.
Namn
Joachim Cederblad
Jan Fornell
Christer Hägglund
Steve Krognes

Befattning
Styrelseordförande
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot

Födelseår
1956
1943
1953
1968

Invald
2011
2011
2012
2016

Innehav i RLS
2 067 901
314 321
14 538 774*
14 538 774*

Joachim Cederblad

Christer Hägglund

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot och ordförande i
Järnaglass AB sedan september 2016, Styrelseledamot i Oskarsberg i Nacka AB sedan september 2004 (ägande 50 %).
Verksam som senior advisor och interimschef med löpande
uppdrag för olika bolag.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i EMH Produktion
AB sedan 2014, styrelseledamot i Heartworkers AB sedan
2014, styrelseledamot i Valsta Invest AB sedan 2014, styrelseledamot i RLS Global Intressenter AB sedan 2014 (majoritetsägare), styrelseledamot i Rentals United AB 2014, styrelseledamot i FB Sverige AB sedan 2011, styrelseledamot i
Hotel Diplomat AB sedan 2012, styrelseledamot i Olebrumm
Invest AB sedan 2007, styrelseledamot i Christiania Compagnie AB sedan 2003.

Styrelseordförande sedan 2011

Tidigare pågående uppdrag (senaste fem åren): Styrelseledamot
och verkställande direktör i Svenska Smakupplevelser AB
(utträde i juli 2015), uppdrag för Mack Ölbryggerier AS och
French Bakery AS, tidigare VD i Carlsberg Sverige och CocaCola Drycker Sverige.
Utbildning: Civilekonom från Lunds Universitet.
Innehav i RLS: 2 047 901 aktier genom bolag, 20 000 aktier
privat.

Jan Fornell

Styrelseledamot sedan 2015

Tidigare pågående uppdrag (senaste fem åren): Styrelseordförande i Hotel Diplomat AB (utträde 2014).
Utbildning: Fil kand i Ekonomi, Stockholms Universitet.
Innehav i RLS: Äger genom RLS Intressenter AB 14 538 774
aktier i Bolaget.

Styrelseledamot sedan 2011

Steve Krognes

Andra pågående uppdrag: Verkställande direktör och styrelseledamot i Gingiv All Jan Fornell AB (50 % ägare) sedan februari
2015, styrelseordförande i JBR Försäljnings AB sedan 2014
(10 % ägande), styrelseordförande i JBR Dentaltekniska AB
(som är 100% ägare till JBR Försäljnings AB). Verksam inom
tandvården på deltid.

Andra pågående uppdrag: CFO för biomedicinföretaget Denali
Therapeutics, Inc., styrelseledamot i Corvus Pharmaceuticals
Inc. (USA). Steve Krognes nominerades av aktieägaren RLS
Intressenter AB och företräder dess intressen i Bolaget, delägare i RLS Intressenter AB.

Tidigare pågående uppdrag (senaste fem åren): Utbildning: Tandläkare (specialist inom parodontologi).
Innehav i RLS: 314 321 aktier genom bolag.

Styrelseledamot sedan 2016

Tidigare pågående uppdrag (senaste fem åren): CFO för biotechföretaget Genentech, Head of M&A för Roche.
Utbildning: MBA från Harvard Business School, Bachelor-examen från University of Pennsylvania (Wharton)
Innehav i RLS: Äger genom RLS Intressenter AB 14 538 774
aktier i Bolaget.
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Styrelse, ledande befattningshavare och revisor

Ledande befattningshavare
Befattning

Födelseår

Anställd i
Bolaget sedan

VD

1971

2012

CFO

1965

2015

Sälj- och marknadschef

1962

2014

CTO
Forskningschef

1962
1969

2016
2001

Namn
Kenth Hanssen
Annelie Skafte Persson
Magnus Olsson
Mats Ahlenius
Ulrica Almhöjd

Kenth Hanssen

Magnus Olsson

Andra pågående uppdrag: Verkställande direktör och ledamot
i Perisolv AB.

Andra pågående uppdrag: -

Anställd sedan 2012, verkställande direktör sedan 2014.

Tidigare pågående uppdrag (senaste fem åren): Styrelseledamot
och ägare (50 %) i Today AB.
Utbildning: Gymnasieingenjör 4-årig, Redovisning & Juridik
1år, licensierad Dale Carnegie Coach inom Ledarskapsträning
och licensierad NLP Trainer.
Erfarenhet: 20 års erfarenhet av ledande befattningar. Tidigare
Head of Sales and Marketing Lindorff Sverige AB, Franchiseägare under varumärket Dale Carnegie, Sales Director MTG AB.
Innehav i RLS:120 364 aktier, 220 000 teckningsoptioner.

Annelie Skafte Persson
CFO sedan 2015

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot och 100 % ägare av
A Skafte Management AB, styrelseledamot i AB Klädkällaren
sedan 2016, styrelsesuppleant i JP Software AB sedan 2013.
Tidigare pågående uppdrag (senaste fem åren): Erfarenhet: Koncernredovisningschef för Nobel Biocare AB,
ekonomichef hos Mentice AB, ekonomichef och VD för Cellectricon AB.
Utbildning: Civilekonom och Executive Master (MBA).
Innehav i RLS: 26 666 aktier, 40 000 teckningsoptioner.

Innehav i RLS
120 364 aktier
220 000 teckningsoptioner
26 666 aktier
40 000 teckningsoptioner
60 000 aktier
170 000 teckningsoptioner
9 913 aktier
140 000 teckningsoptioner

Sälj- och marknadschef sedan 2014

Tidigare pågående uppdrag (senaste fem åren): Utbildning: Civilekonom
Erfarenhet: Tidigare vice verkställande direktör för A+A Corporate Design, verkställande direktör för StageIt, globalt ansvarig för events på Nobel Biocare AB, head of global education
excellence vid regenerative division Straumann.
Innehav i RLS: 60 000 aktier, 170 000 teckningsoptioner totalt.
Magnus Olsson har ett aktieinnehav om 30 av totalt 2 200
aktier, uppgående till 1,4 % av aktierna tillika rösterna i bolaget Regedent AG. Regedent AB är distributör av RLS Globals
produkter på den europeiska marknaden, se närmre under
"Väsentliga Avtal".

Ulrica Almhöjd

Forskningschef, verksam i Bolaget sedan 2001
Andra pågående uppdrag: Styrelsesuppleant Perisolv AB.
Tidigare pågående uppdrag (senaste fem åren): Utbildning: Fil lic. i biokemi/biofysik, Master of Science biokemi/biofysik.
Erfarenhet: Forskning och utvecklingschef hos RLS Global AB
sedan 2012. Produktframtagning och genomförda FoU projekt (bl.a. Perisolv, Chlorasolv, Caridect och Endosolv). Ansvarat för bolagets patentportfölj sedan 2006 samt kemist på
Astra Hässle och Akzo Nobel.
Innehav i RLS: 9 913 aktier, 140 000 teckningsoptioner.
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Mats Ahlenius
CTO sedan 2016

Bolagsstyrning

Erfarenhet: Bakgrund på AstraZeneca AB – bl.a. som Clinical
Project Manager för Nexiums globala lansering. Från 2002
innehaft flera olika befattningar inom Mölnlycke Health Care
AB, bl.a. som utvecklingschef och forskningschef inom sårvård och från 2015 som innovationschef. Arbetstagarrepresentant i Mölnlycke Health Care AB:s styrelse 2003-2009.

Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som ses över årligen
och fastställs på konstituerande styrelsemöte. Arbetsordningen reglerar bl.a. styrelsens arbetsformer, arbetsuppgifter,
beslutsordning inom Bolaget, styrelsens mötesordning, ordförandens arbetsuppgifter samt en lämplig arbetsfördelning
mellan styrelsen och verkställande direktören. Instruktion
avseende ekonomisk rapportering och instruktion till verkställande direktör fastställs också i samband med det årliga
konstituerande styrelsemötet.
Bolaget är underställt och efterföljer Aktietorgets regler för emittenter genom ingånget noteringsavtal. Eftersom
Aktietorget är en s.k. handelsplattform och inte en reglerad
marknad är inte Svensk kod för Bolagsstyrning tillämplig på
Bolagets verksamhet.

Innehav i RLS: -

Ersättningar

Övriga upplysningar avseende styrelsen och
ledande befattningshavare

Ersättning till styrelsen fastställs av bolagsstämman. Till styrelsen har under 2016 utgått en sammanlagd ersättning om
400 000 SEK varav 225 000 SEK till styrelsens ordförande
och 175 000 SEK till övriga styrelseledamöter.
Enligt ledande befattningshavare i Bolaget finns ett antecknat beslut i styrelseprotokoll att styrelseledamot ska ha
rätt till ersättning för uppdrag som inte omfattas av styrelsearbete till ett belopp om 700 SEK/timmen. Under 2016 har
ett konsultarvode om 70 000 SEK exkl moms utbetalats till
en styrelseledamot.

Andra pågående uppdrag: Tidigare pågående uppdrag (senaste fem åren): Utbildning: Civilingenjör i kemiteknik.

Ingen av Bolagets styrelseledamöter eller ledande befattningshavare har under de senaste fem åren dömts i bedrägerirelaterat mål eller varit föremål för förundersökning för
bedrägerirelaterade brott. Inga personer i styrelse eller i ledande befattning har varit inblandad i någon konkurs, konkursförvaltning eller likvidation under de senaste fem åren.
Ingen av Bolagets styrelseledamöter eller ledande befattningshavare har under de senaste fem åren varit föremål
för anklagelser eller sanktioner av i lag eller förordning bemyndigade myndigheter (däribland godkända yrkessammanslutningar) eller förbjudits av domstol att ingå som medlem
av en emittents förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan,
eller från att ha ledande eller övergripande funktioner hos
en emittent. Det föreligger inga familjeband mellan några
styrelseledamöter eller ledande befattningshavare. Ingen av
Bolagets styrelseledamöter eller ledande befattningshavare
har under de senaste fem åren varit ålagda näringsförbud av
domstol. Inte heller föreligger några intressekonflikter, varigenom styrelseledamöters eller ledande befattningshavares
privata intressen skulle stå i strid med Bolagets intressen.
Som framgår ovan har dock ett flertal styrelseledamöter och
ledande befattningshavare ekonomiska intressen i Bolaget
genom aktie- och/eller optionsinnehav.
Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare nås på Bolagets adress, Sörredsbacken 20, 418 78
Göteborg.

Styrelsen

Ledande befattningshavare

Till ledande befattningshavare har under 2016 utgått en
sammanlagd lön om 3 812 144 SEK varav 1 298 419 SEK
till verkställande direktören och 2 513 725 SEK till övriga ledande befattningshavare.

Övrig information

Varken RLS Global eller dess dotterbolag har avsatta eller
upplupna belopp för pensioner eller liknande förmåner efter
avträdande av tjänst. Varken Bolaget eller dess dotterbolag
har heller slutit något avtal med någon av medlemmarna av
förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan om förmåner efter
det att uppdraget avslutats.

Revisor

Vid årsstämman den 31 maj 2016 omvaldes auktoriserade
revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till Bolagets
revisor med Bo Åsell, auktoriserad revisor och medlem i FAR,
som huvudansvarig revisor. Bo Åsell tillträdde 2011.

Inbjudan till teckning av aktier i RLS Global AB (publ)

47

Bolagsordning

1 § Firma

Bolagets firma är RLS Global AB (publ). Bolaget är publikt.

2 § Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

3 § Verksamhet

Bolaget skall utveckla samt, direkt eller indirekt, tillverka,
marknadsföra och sälja preparat för tandvård och sårvård
samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

4 § Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 2.050.769 kronor och
högst 8.203.074 kronor.

5 § Antalet aktier

Antalet aktier ska utgöra lägst 18.150.000 aktier och högst
72.600.000 aktier.

6 § Styrelse

Styrelsen skall bestå av 3 till 7 ledamöter. Styrelsen väljes
årligen på årsstämma och för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma.

7 § Revisor

1 eller 2 revisorer, med eller utan revisorssuppleanter, väljes
på årsstämma.

8 § Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i
Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker
skall bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse skett. Andra meddelanden skall ske genom brev med posten. Kallelse till årsstämma samt kallelse
till extra bolagsstämma där fråga om bolagsordnings- ändring kommer att behandlas skall utfärdas tidigast 6 veckor
och senast 4 veckor före stämman. Kallelse till annan extra
bolagsstämma skall utfärdas tidigast 6 veckor och senast 2
veckor innan stämman.

9 § Plats för bolagsstämma

Bolagsstämma skall hållas i Göteborg eller i Stockholm, enligt
styrelsens val.

10 § Anmälan om aktieägares och biträdes deltagande vid bolagsstämman

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämma skall dels
vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela
aktieboken avseende förhållandena 5 vardagar före stäm48
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man, dels anmäla sig hos bolaget senast klockan 12.00 den
dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara
söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton,
julafton eller nyårsafton och får ej infalla tidigare än femte
vardagen före stämman. Biträde åt aktieägare får medföras
vid bolagsstämma endast om aktieägare till bolaget anmäler
antalet biträden på det sätt som anges ovan för anmälan om
aktieägares närvaro.

11 § Årsstämma

På årsstämma, som skall hållas senast 6 månader från räkenskapsårets utgång, skall följande ärenden förekomma till
behandling:
1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Val av protokollförare;
4. Val av en justeringsman;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Godkännande av dagordning;
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
8. Beslut om: (i) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning; (ii) dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; (iii) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
10. Val av styrelse, eventuella styrelsesuppleanter samt, i
förekommande fall, revisor och eventuell revisorssuppleant;
11. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till
stämman.

12 § Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

13 § Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är
införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister
enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella
instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto
enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 i tidigare nämnda lag
skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer
av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Legala frågor och
kompletterande information
Allmän bolagsinformation

RLS Global AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag med
organisationsnummer 556726-3495 som regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget bildades den 1 februari
2007 och registrerades hos Bolagsverket den 15 mars 2007.
Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.
Bolaget har tidigare verkat under firman MediTeam Dental AB
och har i dagsläget en bifirma med samma namn. Bolagets
organisationsform regleras av aktiebolagslagen (2005:551)
och aktieägarnas rättigheter som är förknippade med ägandet av aktierna, kan endast ändras i enlighet med nämnda
regelverk. Föremålet för Bolagets verksamhet är att utveckla
samt, direkt eller indirekt, tillverka, marknadsföra och sälja
preparat för tandvård och sårvård samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Koncernstruktur

RLS Global har ett helägt dotterbolag, Perisolv AB, bildat i
Sverige, vilket är vilande. Som angetts ovan har Bolaget även
en registrerad bifirma MediTeam Dental AB, under vilken
firma ett antal av RLS Globals patent är registrerade.

Väsentliga avtal
Equivaa

Regedent

Bolaget har ett exklusivt distributionsavtal avseende Perisolv
med det schweiziska bolaget Regedent AG. Distributionsavtalet omfattar Tyskland, Österrike, Schweiz, Italien, och omfattar även Spanien, Holland, Frankrike och Portugal. Notera
att Magnus Olsson, ledande befattningshavare i Bolaget,
innehar en minoritetspost i Regedent AB. Avtalet löper till
den 31 december 2032.
För information om Bolagets royaltyavtal med närstående, se nedan under ”Transaktioner med närstående”.

Immateriella rättigheter

Bolaget har arbetat aktivt under de senaste åren med en
tydlig patentstrategi tillsammans med dess patentrådgivare
Valea. Detta har medfört att nya familjer av patent har skapats, andra har lagts ned, allt för att få en sammanhängande
patentportfölj som ger en långsiktig värdetillväxt och möjliggör nya produktframtagningar. Bolaget har en omfattande
patentportfölj med patent inom sårvård genom ChloraSolv®
och periimplantit samt kariesborttagning med Carisolv®, kariesdetektion samt rengöring av tandlossningsvävnad. Bolagets patentportfölj är en aktiv del i Bolaget och analyseras
löpande.

Bolaget har under hösten 2016 träffat exklusivt distributionsavtal med Equivaa Medical Co Pty Ltd avseende ChloraSolv®. Avtalet omfattar ett antal länder i Mellanöstern.
Avtalet gäller initialt i tre (3) år, med möjlighet till förlängning
med ett (1) år, och beräknas ha ett årligt värde om 25 MSEK.

Patent

Dental Alternativa

Varumärken

Bolaget har ett exklusivt distributionsavtal med bolaget Dental Alternativa avseende distribution av Carisolv i Mexiko. Avtalet löper under tre (3) år fram till den 31 december 2019,
med möjlighet till förlängning med två (2) år i taget.

RLS Global har en patentportfölj innehållande ett stort antal
patent som skyddar användning av produkter som ChloraSolv®, Carisolv®, Perisolv® och Kindersolv® främst i EU och
i USA.

Bolaget har registrerade varumärken eller pågående registreringsprocesser för PERISOLV, CARISOLV, KINDERSOLV respektive CHLORASOLV på marknader främst i Europa, USA och
Asien.

Total Health Consulting

Bolaget har i december 2016 tecknat ett exklusivt distributionsavtal avseende den japanska marknaden gällande produkterna Perisolv, Carisolv och Kindersolv. Avtalet är tecknat
med det japanska bolaget Total Health Consulting. Avtalet
gäller ett (1) år för Perisolv och två (2) år för Carisolv och Kindersolv, med årlig förlängning för de två sistnämnda produkterna vid utebliven uppsägning.
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Legala frågor och kompletterande information

RLS Globals patent och patentansökningar
Patent

Reg.nummer/
Land (Ansökningsnummer)*

Publ datum

Cariesol II

Giltighet

Storbritannien

0938282

1997-11-11

MediTeam Dental
2017-11-11 Utveckling i Göteborg AB

USA

6,572,842

1999-12-22

MediTeam Dental
2019-12-22 Utveckling i Göteborg AB

USA

6,409,994

1999-12-22

2019-12-22

MediTeam Dental Utveckling i Göteborg AB

Sweden

9800025-0

1998-01-09

2018-01-09

RLS Global

Tandbehandling I
Tandbehandling II
Kariesangrepp
Kariesangrepp
USA

6,403,060

1999-01-07

MediTeam Dental Utveck2019-01-07
ling i Göteborg AB

Rotyterengöring

Europa

1105081

1999-07-16

2019-07-16

MediTeam Dental AB

Rotyterengöring

Sverige

9802738-6

1998-08-17

2018-08-17

RLS Global

Rotyterengöring

USA

6.582.681

1999-07-16

2019-07-16

RLS Global

Kariesdetektion 1

Kanada

*(2.837.920)

2012-06-15

Kariesdetektion 1

EU Patent

*(12727670.7)

2012-06-15

Kariesdetektion 1

Japan

5952899

2012-06-15

Kariesdetektion 1

RLS Global
RLS Global
2032-06-15

RLS Global

USA

*(14/125,714)

2012-06-15

Dermasolv

Kanada

*(2,879,362)

2013-07-15

RLS Global

Dermasolv

Kina

*(201380039773.4)

2013-07-15

RLS Global

Dermasolv

EU Patent

*(13736590.4)

2013-07-15

RLS Global

Dermasolv

Japan

*(2015-523491)

2013-07-15

RLS Global

Dermasolv

Mexiko

*(MX/a/2015/001019)

2013-07-15

Dermasolv

Sverige

1250891-7

2012-07-24

Dermasolv

USA

*(14/416,718)

2013-07-15

RLS Global

Kariesdetektion 2

Euro Patent

*(13805307.9)

2013-11-29

RLS Global

Kariesdetektion 2

USA

*(14/647,495)

2013-11-29

RLS Global

Periimplantit

Euro Patent

*(14809015.2)

2014-12-08

RLS Global

Periimplantit

Japan

*(2016-537431)

2014-12-08

RLS Global

Periimplantit

USA

*(15/102,168)

2014-12-08

RLS Global

Försäkringar

Det är styrelsens uppfattning att Bolaget har ett tillfredsställande försäkringsskydd med hänsyn till den verksamhet som
bedrivs.

Certifieringar

Bolaget är ISO-certifierat enligt ISO 13485:2012.

Kreditavtal och ställda säkerheter

Bolaget har i september 2016 tecknat låneavtal med ALMI
Företagspartner Väst AB om ett belopp om 5 MSEK. Lånet
är amorteringsfritt de första 24 månaderna. Företagsinteckning om 5 MSEK inom 5 MSEK finns uttagen och ställd som
säkerhet för lånet.
Utöver ovan nämnda företagsinteckning föreligger inga
utställda ansvarsförbindelser eller säkerheter från Bolaget.
Utomstående har inte heller ställt borgen eller utställt garantier eller säkerheter för lån eller krediter tagna av Bolaget.
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RLS Global
2032-07-24

RLS Global

Tvister och rättsliga processer

Enligt uppgift från ledande befattningshavare är Bolaget inte
part i någon tvist, rättegång eller skiljeförfarande. Inte heller
föreligger några idag kända förhållanden om rättsliga processer eller skiljeförfaranden, som under senare tid har haft eller
kan antas få icke oväsentlig betydelse för RLS Global.

Transaktioner med närstående

Det föreligger ett royaltyavtal mellan RLS Global och det tidigare moderbolaget Orasolv AB (publ), 556585-4394 (”Orasolv”) Avtalet är giltigt sedan 2012 och gäller fram till 2022.
Orasolv är berättigad till en årlig royaltyersättning motsvarande 5 procent av TB1 hänförlig till RLS Globals försäljning
av produkterna Carisolv och Perisolv som framtagits av
Orasolv. RLS Global har ingen skyldighet att utbetala royalty
om inte Bolaget uppvisar ett positivt kassaflöde under det
år som utbetalning hänför sig till. Utbetalning får vidare inte
överstiga 50 procent av RLS Globals totala vinst innan even-

Legala frågor och kompletterande information

tuell royaltyersättning har beaktats. De sammanlagda utbetalningarna under den tioåriga avtalsperioden kan maximalt
uppgå till 5 MSEK.
Styrelseordföranden Joachim Cederblad har under 2016
erhållit ersättning om 70 000 SEK exkl moms för konsultarvode utanför ramen för styrelsearbetet. Arbetet omfattade
strategisk plan samt arbete i samband med den företrädesemission som genomfördes i februari 2016.
Det föreligger ett royaltyavtal mellan RLS Global och en
av uppfinnarna bakom ChloraSolv®, Karin Bergkvist, och hennes bolag Läkare Karin Bergkvist AB (”LKB”). Avtalet löper
från 2016 till och med 2033. LKB är berättigad till royaltyersättning beräknad på RLS Globals totala EBITDA avseende
produkten ChloraSolv® under avtalsperioden. Maximal kostnad för Bolaget under avtalet kan uppgå till 2 500 KSEK vid
en EBITDA om 300 MSEK.
Det föreligger vidare ett royaltyavtal mellan RLS Global
och den anställde Ulrica Almhöjd, som tillsammans med Karin
Bergkvist är en av uppfinnarna bakom ChloraSolv®. Avtalet
löper från 2016 till och med 2033. Ulrica Almhöjd är berättigad till royaltyersättning beräknad på RLS Globals totala
EBITDA avseende produkten ChloraSolv® under avtalsperioden. Maximal kostnad för Bolaget under avtalet (i form av lön
inklusive sociala avgifter och övriga kostnader) kan uppgå till
2 500 KSEK vid en EBITDA om 300 MSEK.
Det finns inga lån eller förskottsbetalningar från Bolaget
eller dess dotterbolag, dess närstående eller närstående intressebolag till någon styrelseledamot, ledande befattningshavare eller deras närstående, och inte heller har Bolaget,
dess dotterbolag, dess närstående eller intressebolag lämnat
några garantier eller ingått borgen/ansvarsförbindelse eller
motsvarande till förmån för någon styrelseledamot, ledande
befattningshavare eller dess närstående. Inte heller har Bolaget, dess dotterbolag eller annat bolag i vilket Bolaget har ett
väsentligt inflytande, ingått avtal med någon styrelseledamot, ledande befattningshavare eller dess närstående under
de föregående två åren, annat än vad som redovisats ovan.

Teckningsförbindelserna ingicks under december 2016. Därutöver har Zebra Holdings and Investments (Guernsey) Limited, som innehar 8,2 procent av aktiekapitalet och rösterna i
Bolaget, uttalat en icke bindande avsiktsförklaring att teckna
sin pro-rata andel i Nyemissionen. Totalt omfattas Nyemissionen av teckningsåtaganden och avsiktsförklaringar motsvarande cirka 56,2 procent av de Nya Aktierna som emitteras i Nyemissionen.

Teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar

Rådgivares intressen

Bolagets största aktieägare, RLS Intressenter AB, som innehar aktier motsvarande cirka 26,7 procent av aktiekapitalet
och rösterna i Bolaget förbundit sig att teckna sin pro-rata
andel i Nyemissionen. Vidare har RLS Intressenter AB förbundit sig att överta samtliga teckningsrätter från Bolagets
näst största ägare, Joki Invest AB, som innehar cirka 21,4
procent av aktiekapitalet och rösterna i Bolaget, och nyttja
dessa för teckning av Nya Aktier i Nyemissionen. Någon ersättning för åtagandena om teckningsförbindelse utgår ej.

Bransch- och marknadsinformation

Prospektet innehåller information från tredje part i form av
bransch- och marknadsinformation samt statistik och beräkningar hämtade från branschrapporter och studier, marknadsundersökningar, offentligt tillgänglig information samt
kommersiella publikationer, i vissa fall historisk information.
Viss information om marknadsandelar och andra uttalanden
i Prospektet avseende den bransch inom vilken Bolagets
verksamhet bedrivs samt Bolagets ställning i förhållande till
dess konkurrenter är inte baserad på publicerad statistik eller information från oberoende tredje part. Sådan information
och sådana uttalanden återspeglar snarare Bolagets bästa
uppskattningar med utgångspunkt i information som erhållits
från bransch- och affärsorganisationer och andra kontakter
inom den bransch där Bolaget konkurrerar samt information
som har publicerats av dess konkurrenter. Bolaget anser att
sådan information är användbar för investerares förståelse
för den bransch i vilken Bolaget är verksamt och Bolagets
ställning inom branschen. Bolaget har emellertid inte tillgång till de fakta och antaganden som ligger bakom siffrorna,
marknadsinformationen och annan information som hämtats
från offentligt tillgängliga källor. Bolaget har inte heller gjort
några oberoende verifieringar av den information om marknaden som har tillhandahållits genom tredje part, branschen
eller allmänna publikationer. Även om Bolaget är av uppfattningen att dess interna analyser är tillförlitliga, har dessa inte
verifierats av någon oberoende källa och Bolaget kan inte garantera deras riktighet.

Erik Penser Bank är finansiell rådgivare och Advokatfirman
Glimstedt AB (”Advokatfirman Glimstedt”) är legal rådgivare
till RLS Global i samband med Nyemissionen. Varken Erik
Penser Bank eller Advokatfirman Glimstedt äger några aktier
i Bolaget och har, utöver på förhand avtalad ersättning för
sina tjänster, inga ekonomiska intressen i Bolaget.
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Dokument införlivade genom hänvisning mm.

Nedanstående information införlivas i Prospektet genom
hänvisning och utgör därmed en del av Prospektet och ska
läsas som en del därav. De delar av nedanstående dokument
som inte hänvisas till är antingen inte relevanta för en investerare eller återges på annan plats i Prospektet. Förutom
när så uttryckligen anges har ingen information i Prospektet
granskats eller reviderats av Bolagets revisorer.
•

RLS Globals årsredovisning för räkenskapsåret 2014:
sidan 27 (resultaträkning), sidorna 28-29 (balansräkning), sidan 30 (kassaflödesanalys), sidorna 31-33 (til�läggsupplysningar och noter) samt sidorna 36-37 (revisionsberättelse)18,
RLS Globals årsredovisning för räkenskapsåret 2015:
sidan 27 (resultaträkning), sidorna 28-29 (balansräkning), sidan 30 (kassaflödesanalys), sidorna 31-33 (til�läggsupplysningar och noter) samt sidorna 36-37 (revisionsberättelse)19, samt
RLS Globals bokslutskommuniké 2016: sidan 10 (resultaträkning), sidan 10 (balansräkning) samt sidan 11
(kassaflödesanalys)20.

•

•

Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion

Följande handlingar kan under Prospektets giltighetstid kostnadsfritt erhållas på Bolagets huvudkontor med adress Sörredsbacken 20, 418 78 Göteborg:
•

RLS Global och dess dotterbolags årsredovisningar för
räkenskapsåren 2014-2015 inklusive revisionsberättelser, och
RLS Globals bokslutskommuniké 2016.

•

Handlingar finns även tillgängliga via Bolagets hemsida,
www.rlsglobal.se.
.

..

.

.

https://press.aktietorget.se/RubiconLifeScience/Documents/RLS_Global_Arsredovisning_20150529_WEB.pdf
https://press.aktietorget.se/RubiconLifeScience/Documents/RLS%20arsredovisning%202015.pdf
20
https://press.aktietorget.se/RubiconLifeScience/82231/631238.pdf
18
19
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Vissa skattefrågor i Sverige
Nedan sammanfattas vissa svenska skattefrågor som aktualiseras med anledning av Nyemissionen för
aktieägare samt för innehavare av teckningsrätter och BTA i Bolaget som är obegränsat skattskyldiga i
Sverige (om inte annat anges). Sammanfattningen är baserad på nu gällande lagstiftning och är avsedd
endast som generell information för den tid då aktier, teckningsrätter, respektive BTA är upptagna till
handel på Aktietorget.
Sammanfattningen behandlar inte:
• situationer då värdepapper innehas som lagertillgång i näringsverksamhet,
• situationer då värdepapper innehas av kommandit- eller handelsbolag,
• situationer då värdepapper förvaras på ett investeringssparkonto,
• de särskilda reglerna om skattefri kapitalvinst (inklusive avdragsförbud vid kapitalförlust) och utdelning i bolagssektorn som kan bli tillämpliga då investeraren innehar värdepapper i Bolaget som
anses vara näringsbetingade (skattemässigt),
• utländska företag som bedriver verksamhet från fast driftställe i Sverige, eller
• utländska företag som har varit svenska företag.
Särskilda skatteregler gäller vidare för vissa företagskategorier. Den skattemässiga behandlingen av
varje enskild innehavare av värdepapper beror delvis på dennes speciella situation. Varje aktieägare
och innehavare av teckningsrätter och BTA bör rådfråga oberoende skatterådgivare om de skattekonsekvenser som Nyemissionen kan medföra för dennes del, inklusive tillämpligheten och effekten av
utländska regler och dubbelbeskattningsavtal.
Allmänt

Fysiska personer

För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige beskattas kapitalinkomster såsom räntor, utdelningar
och kapitalvinster i inkomstslaget kapital. Skattesatsen i inkomstslaget kapital är 30 procent.
Kapitalvinst respektive kapitalförlust vid avyttring av aktier och andra delägarrätter beräknas som skillnaden mellan
försäljningsersättningen, efter avdrag för försäljningsutgifter,
och omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet för samtliga
aktier av samma slag och sort läggs samman och beräknas
gemensamt med tillämpning av genomsnittsmetoden. BTA
anses därvid inte vara av samma slag och sort som de befintliga aktierna i Bolaget förrän beslutet om Nyemissionen registrerats hos Bolagsverket. Vid försäljning av aktier
i Bolaget får alternativt schablonmetoden användas. Denna
metod innebär att omkostnadsbeloppet får bestämmas till
20 procent av försäljningsersättningen efter avdrag för försäljningsutgifter.
Kapitalförlust på aktier och andra marknadsnoterade
delägarrätter i Bolaget (t ex teckningsrätter och BTA) får dras
av fullt ut mot skattepliktiga kapitalvinster som uppkommer
samma år dels på aktier, dels på andra marknadsnoterade
delägarrätter (dock inte andelar i investeringsfonder som
innehåller endast svenska fordringsrätter, s k räntefonder).
Av kapitalförlust som inte dragits av genom nu nämnda kvittningsmöjlighet medges avdrag i inkomstslaget kapital med
70 procent av förlusten.
Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges
reduktion av skatten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt fastighetsskatt och kommunal fastighetsav-

gift. Skattereduktionen medges med 30 procent av den del
av underskottet som inte överstiger 100 000 SEK och med
21 procent av det återstående underskottet. Underskott kan
inte sparas till senare beskattningsår.
För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i
Sverige innehålls preliminär skatt på utdelningar med 30 procent. Den preliminära skatten innehålls normalt av Euroclear
eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren.

Aktiebolag

För aktiebolag beskattas all inkomst, inklusive skattepliktiga
kapitalvinster och utdelningar, i inkomstslaget näringsverksamhet med 22 procent skatt. Beräkning av kapitalvinst
respektive kapitalförlust sker på samma sätt som för fysiska
personer enligt vad som beskrivits ovan.
Avdrag för avdragsgill kapitalförlust på aktier och andra
delägarrätter medges endast mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter. Om en kapitalförlust
inte kan dras av hos det företag som gjort förlusten, kan den
samma år dras av mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier
och andra delägarrätter hos ett annat företag i samma koncern, om det föreligger koncernbidragsrätt mellan företagen
och båda företagen begär det för ett beskattningsår som har
samma deklarationstidpunkt eller som skulle ha haft det om
inte något av företagens bokföringsskyldighet upphör. Kapitalförlust på aktier och andra delägarrätter som inte har
kunnat utnyttjas ett visst år, får sparas (hos det aktiebolag
som haft förlusten) och dras av mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter under efterföljande
beskattningsår utan begränsning i tiden. Särskilda skatteregler kan vara tillämpliga på vissa företagskategorier eller vissa
juridiska personer, exempelvis investmentföretag.

Inbjudan till teckning av aktier i RLS Global AB (publ)

53

Skattefrågor i Sverige

Utnyttjande och avyttring av teckningsrätter
Utnyttjande av teckningsrätter

Om aktieägare i Bolaget utnyttjar erhållna teckningsrätter för
förvärv av Nya Aktier utlöses ingen beskattning.

Avyttring av teckningsrätter

Aktieägare som inte önskar utnyttja sin företrädesrätt att
delta i Nyemissionen kan avyttra sina teckningsrätter. Teckningsrätterna kommer att vara föremål för handel på Aktietorget under en begränsad tid i samband med Nyemissionens
genomförande. Vid avyttring av teckningsrätter ska skattepliktig kapitalvinst beräknas. Teckningsrätter som grundas
på aktieinnehav i Bolaget anses anskaffade för noll (0) SEK.
Schablonmetoden får inte användas för att bestämma omkostnadsbeloppet i detta fall. Hela försäljningsersättningen
efter avdrag för försäljningsutgifter ska således tas upp till
beskattning. Omkostnadsbeloppet för de ursprungliga aktierna påverkas inte. En teckningsrätt som varken utnyttjas
eller säljs och därför förfaller anses avyttrad för noll (0) SEK.
Eftersom teckningsrätter förvärvade på nu angivet sätt anses anskaffade för noll (0) SEK, uppkommer därvid varken en
kapitalvinst eller en kapitalförlust.

Förvärvade teckningsrätter

För den som köper eller på liknande sätt förvärvar teckningsrätter i Bolaget utgör vederlaget omkostnadsbelopp
för dessa. Utnyttjande av teckningsrätterna för teckning av
Nya Aktier utlöser ingen beskattning. Teckningsrätternas
omkostnadsbelopp ska medräknas vid beräkning av aktiernas omkostnadsbelopp. Avyttras istället teckningsrätterna
utlöses kapitalvinst-beskattning. Omkostnadsbeloppet för
teckningsrätter beräknas enligt genomsnittsmetoden. Schablonmetoden får användas för marknadsnoterade teckningsrätter förvärvade på nu angivet sätt. En teckningsrätt som
varken utnyttjas eller säljs och därför förfaller anses avyttrad
för noll (0) SEK.
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Avyttring av BTA

En avyttring av BTA (betalda tecknade aktier) föranleder kapitalvinstbeskattning enligt ovan.

Aktieägare och innehavare av delägarrätter som
är begränsat skattskyldiga i Sverige

För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och
som erhåller utdelning på aktier i ett svenskt aktiebolag uttas
normalt svensk kupongskatt. Detsamma gäller vid utbetalning från ett svenskt aktiebolag i samband med bland annat
inlösen av aktier och återköp av egna aktier genom ett förvärvserbjudande som har riktats till samtliga aktieägare eller
samtliga ägare till aktier av ett visst slag. Skattesatsen är 30
procent. Kupongskattesatsen är dock i allmänhet reducerad
genom dubbelbeskattningsavtal. I Sverige verkställer normalt Euroclear eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier,
förvaltaren avdrag för kupongskatt. Bolaget verkställer inte
avdrag för kupongskatt annat än om detta krävs enligt lag.
Aktieägare och innehavare av andra delägarrätter som
är begränsat skattskyldiga i Sverige – och som inte bedriver
verksamhet från fast driftställe i Sverige – kapitalvinstbeskattas normalt inte i Sverige vid avyttring av aktier eller andra delägarrätter. Aktieägare respektive innehavare av andra
delägarrätter kan emellertid bli föremål för beskattning i sin
hemviststat.
Enligt en särskild regel blir dock fysiska personer som är
begränsat skattskyldiga i Sverige föremål för kapitalvinstbeskattning i Sverige vid avyttring av aktier och andra delägarrätter i Bolaget, om de vid något tillfälle under det kalenderår
då avyttringen sker eller under de föregående tio kalenderåren har varit bosatta i Sverige eller stadigvarande vistats i
Sverige. Tillämpligheten av regeln är dock i flera fall begränsad genom dubbelbeskattningsavtal.

Adresser

Emittent

RLS Global AB (publ)

Sörredsbacken 20
418 78 Göteborg
Telefon: 031-780 68 20
www.rlsglobal.se
.

.

.

.

.

.

Finansiell rådgivare och emissionsinstitut
Erik Penser Bank AB
Apelbergsgatan 27
Box 7405
103 91 Stockholm
Telefon: 08-463 80 00
www.penser.se
.

.

.

.

.

.

Legal rådgivare

Advokatforman Glimstedt AB
Parkgatan 49
Box 2259
403 14 Göteborg
Telefon: 031-710 40 00
www.glimstedt.se
.

.

.

.

.

Revisor

PricewaterhouseCoopers AB
Torsgatan 21
113 21 Stockholm
Telefon: 010-213 30 00
www.pwc.se
.

.

.

.
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