PRESSMEDDELANDE

Den 29 september 2020

ChloraSolv finns på avtal med Region Skåne
RLS Global kan nu informera att ChloraSolv är antagen och finns tillgänglig i Region Skåne från och med idag, 29
september. Detta är ett resultat av positiva kliniska utvärderingar både från akut- och primärvården och det är en viktig
milstolpe för RLS då region Skåne är en av Sveriges största regioner med ca 1,4 millioner invånare.

RLS jobbar systematiskt med landets regioner med syfte att få ChloraSolv på avtal. Pandemin har medfört att vissa
processer tagit lite längre tid men nu börjar inköpsorganisationerna öppna upp för dialog och beslutsfattande.

ChloraSolv finns nu på avtal i tre regioner. Det finns ett stort intresse för produkten och framför allt primärvården ser
denna teknologi som ett viktigt komplement i behandlingen av kroniska sår.

I Region Kalmar har vi sedan flera månader tillbaka återkommande köp. I Region Stockholm har lanseringen startat och
RLS träffar nu vårdgivare och utbildar om ChloraSolv och de första ordrarna har kommit bolaget tillhanda.

”Vi är mycket glada att sjukvården börjar så smått öppna upp och vi kan driva våra förhandlingar med regionerna.
Resultaten från Region Skåne har varit mycket bra och ligger till grund för att vi nu är på avtal även i denna region,
berättar Karin Fischer, CEO RLS Global. Sverige är vår hemmamarknad och har högsta prioritet i vår globala lansering.
Det är därför glädjande att fler och fler regioner väljer att plocka in produkten på avtal, avslutar Karin Fischer”.
För mer information, kontakta:
Karin Fischer, CEO
E-mail: karin.fischer@rlsglobal.se
Telefon: 0702 48 46 51
Anders Husmark, CBDO
E-mail: anders.husmark@rlsglobal.se
Telefon: 0724 50 94 03

Handelsplats och Certified Advisor
Aktien är listad på Nasdaq First North Growth Market sedan 17 maj 2017 och handel sker med kortnamn RLS.
Dessförinnan var Bolaget noterat på Aktietorget. Certified Advisor är Redeye Aktiebolag, telefon 08 121 576 90, email:
certifiedadviser@redeye.se
RLS Global AB
RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserad på bolagets unika hypoklorit plattform, utvecklar och säljer RLS produkter för
några av våra vanligaste sjukdomar inom sår- och dentalvård. RLS har en portfölj av starka varumärken, bland andra ChloraSolv® och Carisolv®.
Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Advisor är Redeye Aktiebolag, telefon 08 121 576 90, email:
certifiedadviser@redeye.se. Läs mer på www.rls.global
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