DELÅRSRAPPORT

JANUARI – JUNI 2021

Sammanfattning
RLS tecknar globalt distributionsavtal
med ConvaTec
1 APRIL – 30 JUNI (föregående år inom parentes)
•
•
•
•
•
•
•

Nettoomsättningen uppgick till 244 TSEK (739 TSEK)
Rörelseresultatet uppgick till 8,5 MSEK (-5,6 MSEK)
Övriga intäkter 15 429 TSEK (281 TSEK)
Resultatet per aktie före utspädning var 0,13 SEK (-0,09 SEK)
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -6 280 TSEK (-5 472 TSEK)
Likvida medel vid periodens slut uppgick till 6,9 MSEK (30,3 MSEK)
Soliditeten uppgick till 87% (91%)

1 JAN – 30 JUNI (föregående år inom parentes)
•
•
•
•
•
•
•

Nettoomsättningen uppgick till 302 TSEK (1 112 TSEK)
Rörelseresultatet uppgick till 2,2 MSEK (-9,5 MSEK)
Övriga intäkter 15 429 TSEK (281 TSEK)
Resultatet per aktie före utspädning var 0,03 SEK (-0,14 SEK)
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -12,1 MSEK (-10,9 MSEK)
Likvida medel vid periodens slut uppgick till 6,9 MSEK (30,3 MSEK)
Soliditeten uppgick till 87% (91%)

HÄNDELSER UNDER PERIODEN
•
•
•
•

RLS arrangerade bolagsstämma den 17 juni.
RLS har tecknat globalt distributionsavtal med ConvaTec.
ChloraSolv är regulatoriskt godkänt i Kuwait.
ChloraSolv01 publiceras i Journal of Wound Care.

COVID-19
•

Under den pågående pandemin har styrelsen beaktat påverkan från ett antal olika covid-19 relaterade
scenarier för att vara förberedd inför framtida utfall.
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VD ordet
Samarbetet med ConvaTec ett genombrott
i linje med vår vision
Ett viktigt steg i RLS strategi är genomfört – ett globalt
partnerskap har etablerats med ConvaTec Ltd. Sam
arbetet är ett genombrott för RLS, i linje med visionen
att bli ett ledande forskningsdrivet plattformsbolag.
Under detta kvartal har även flera andra u
 tmärkande
händelser inträffat, som att den kliniska studien
ChloraSolv01 har publicerats i Journal of Wound
Care, de första orderna skickats till Kuwait samt att
interaktionen mellan hälso- och sjukvårdssektorn och
industrin äntligen har intensifierats.
RLS vision är att vara ett ledande forskningsdrivet plattformsföretag inom sårvård. Idag har företaget två indikationer för kroniska
sår baserat på hypokloritplattformen; bensår och diabetesfotsår.
I höst kommer RLS initiera en klinisk studie på indikationen trycksår. I USA behandlas årligen cirka 3,7 miljoner kroniska sår och
motsvarande siffra i Europa är cirka 9 miljoner.
Under våren har RLS även genomfört en första preklinisk studie
på brännskador tillsammans med Linköpings universitet med
goda resultat. Nästa steg är att initiera en studie på patienter.
RLS ska även utvärdera plattformen för atopisk dermatit (eksem)
vilket representerar en stor patientgrupp.
För att maximera marknadsnärvaron avser RLS att arbeta med
partners för att kommersialisera produkterna globalt. RLS är
övertygad att företagets plattformsteknik och dess unika egenskaper kommer hjälpa många patienter runt om i världen.
GLOBALT SAMARBETE MED CONVATEC

ConvaTec är ett av världens främsta bolag inom avancerad
sårvård. Bolaget har ett etablerat hygienkoncept med syfte att
erbjuda sjukvården en effektiv process för behandling av kroniska sår. ConvaTec har inte hittills kunnat erbjuda någon produkt
inom segmentet debridering. ChloraSolv är nu ConvaTecs erbjudande för effektiv debridering och kan med detta säkerställa en
optimal sårläkning.
RLS erhåller delbetalning efter en överenskommen plan baserad på milstolpar. ConvaTec köper ChloraSolv till ett specificerat
fast pris, vilket täcker produktionskostnaderna, samt att RLS
erhåller royalty på nettoomsättningen för ChloraSolv. ConvaTec
ansvarar för marknads- och säljaktiviteter samt hälsoekonomiska
studier för att säkerställa god reimbursement.
ChloraSolv kommer att marknadsföras av samtliga säljare hos
ConvaTec inom affärsområdet sårvård på respektive marknad.
ConvaTecs investeringar och engagemang i detta samarbete visar

att ChloraSolv blir en viktig del i företagets produktportfölj inom
sårvård. RLS kommer fortsättningsvis ha ansvar för tillverkning,
forskning och utveckling.
MARKET ACCESS

RLS har under första och andra kvartalet initierat och återupp
tagit flera aktiviteter för att generera ersättningsnivå/reimbursement på prioriterade marknader i Europa. Den hälsoekonomiska
utvärderingen i Holland är klar med goda resultat. Processen
fortlöper enligt plan även för UK och Frankrike. Inom ramen för
samarbetet mellan RLS och ConvaTec, kommer dessa aktiviteter
framöver finansieras och drivas av ConvaTec.
ÖVRIGA MARKNADER

Den första ordern har skeppats till Kuwait. I och med godkännande i Kuwait har RLS etablerat en första marknadsnärvaro
i Mellanöstern. Prevalsenen för diabetes i Kuwait är 12,2% av
befolkningen jämfört med 4,8% i Sverige. Gällande den amerikanska marknaden så har RLS skriftlig kommunikation med FDA
i syfte att få godkänt för den regulatoriska strategiska planen för
ChloraSolv. RLS väntar fortfarande på beslut för den australiska
marknaden och det finns i dagsläget inga öppna frågor från
myndigheten.
Det är en mycket spännande höst RLS går till mötes. I skrivande stund har vi dagliga möten med vår partner ConvaTec, som
uppvisar ett stort engagemang och driv, där strategiska och operativa planer tas fram och säkerställs för kommande lanseringar.
Jag ser verkligen fram emot att ta ChloraSolv till helt nya nivåer
tillsammans med teamet och ConvaTec.
Jag vill också passa på
att önska er alla en skön
sommar!
Mölndal,
16 juli 2021

Karin Fischer
CEO RLS Global
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Administrationsrapport
Risker och osäkerhetsfaktorer

Finansiell information för januari–juni 2021

RLS Global AB utsätts för olika typer av risker i sin v erksamhet.
Dessa kan generellt delas in i marknadsrelaterade risker,
verksamhetsrelaterade risker samt finansiella risker.

Nettoomsättningen för januari-juni uppgick till 302 TSEK (1 112
TSEK).

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

Verksamhetsrelaterade risker
Misslyckanden i FoU-projekt till följd av utebliven effekt, felaktiga
metodval eller antaganden, produktionsstörningar, förseningar i
leveranser och lansering samt missbedömningar av efterfrågan
och tillväxttakt, patentintrång samt ej beviljade patentansök
ningar. I bolaget finns nio anställda och om en eller flera av dessa
lämnar RLS skulle det kunna ha en negativ inverkan på dess
verksamhet, resultat och finansiella ställning
Vilken påverkan covid-19 får på företagets verksamhet är osäkert
och kan inte med säkerhet förespås. Eventuell negativ påverkan
på verksamheten beror bland annat på varaktigheten, omfattningen och allvarlighetsgraden av pandemin.

Finansiella risker
Bolaget har ett negativt kassaflöde och kan få behov av mer
kapital för att kunna följa befintlig affärsplan. Bolagets finansiering
sker långsiktigt och med respekt för aktieägarnas önskan att se
en stadig värdetillväxt. En investering i RLS Global AB är en risk,
men också en möjlighet till god avkastning. Ledningen för RLS
har vidtagit åtgärder för att anpassa kostnader, effektivisera våra
resurser och ser över våra processer. Ledningen bedömer att
bolaget står starkt rustat för framtiden och dess utmaningar i
och med de åtgärder som vidtagits.

Finansiell information för april–juni 2021
Nettoomsättningen för april-juni uppgick till 244 TSEK (739
TSEK).

Övriga rörelseintäkter för perioden uppgick till 15 471 TSEK 
(2 348 TSEK).
Rörelseresultat på 2 232 TSEK (-9 479 TSEK) är bättre än före
gående år. Det beror på att Bolaget intäktsfört den första del
betalningen som är en del av det distributionsavtal som tecknades i juni. Avtalet består av ett flertal milstolpar som ska uppnås
för delbetalningar. Delbetalningarna är inte återbetalningsbara.
Periodens nettoinvesteringar på 0 TSEK (414 TSEK) föregående
år avsåg: försäljning PeriSolv 0,3 MSEK (ökning långfristig fordran
-2,2 MSEK och avyttring immateriella rättigheter 1,9 MSEK) samt
patentkostnad 0,1 MSEK.
Likvida medel uppgår till 6 833 TSEK (30 340 TSEK). Bolaget har
kortfristig fordran på cirka 15 MSEK som förfaller i juli. En långsiktig finansieringsplan kommer att presenteras under hösten.

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

Nästa rapport
Nästa rapport är delårsrapport avseende januari-september
2021 och planeras att publiceras den 12 november 2021.

Försäkran
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna
kvartalsrapport ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Handelsplats och certified adviser
RLS Globals aktier är sedan 17 maj 2017 noterade på Nasdaq
First North Growth Market och handel sker med kortnamn RLS.
Certified Adviser är Redeye Aktiebolag, telefon 08 121 576 90,
email: certifiedadviser@redeye.se. Under perioden 2012–2017
var bolaget noterat på Aktietorget.

Övriga rörelseintäkter för perioden uppgick till 15 429 TSEK (281
TSEK). De övriga rörelseintäkterna för perioden består främst
av intäkt från ConvaTec enligt det i juni tecknade distributions
avtalet.
Rörelseresultatet på 8 535 TSEK (-5 574 MSEK) är bättre än
föregående år. Detta beror på intäkten från ConvaTec. Rörelsekostnaderna på -6 722 TSEK (-6 178 TSEK) är något högre än
föregående år. Detta beror till största del på de regulatoriska
konsulter som används för USA-marknaden.
Periodens nettoinvesteringar var 0 TSEK (-83 TSEK). Föregående
år avsåg patentkostnader.
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Administrationsrapport

Övrig information

Kontakt information

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

Karin Fischer, VD
E-post: karin.fischer@rlsglobal.se
Telefon: 0702 48 46 51
Eva Jagenheim, CFO
E-post: eva.jagenheim@rlsglobal.se
Telefon 0730 23 13 57

RLS Global AB (publ)
Organisationsnummer 556726-3495
Göteborg den 16 juli 2021

Steve Krognes
Styrelseordförande

Karin Eliasson
Styrelsemedlem

Roland Frösing
Styrelsemedlem

Christer Hägglund
Styrelsemedlem

Mathias Leijon
Styrelsemedlem
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Sammanfattning av finansiell information
RESULTATRÄKNING (TSEK)
APR–JUNI 2021

APR–JUNI 2020

JAN–JUNI 2021

JAN–JUNI 2020

JAN–DEC 2020

244

739

302

1 112

2 043

Övriga intäkter

15 429

281

15 471

2 348

2 454

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER

15 673

1 020

15 773

3 460

4 497

Rörelsens kostnader

-6 722

-6 178

-12 710

-12 108

-25 502

-416

-416

-831

-831

-1 453

8 535

-5 574

2 232

-9 479

-22 458

-26

-115

-10

-127

-2

8 509

-5 689

2 222

-9 606

-22 460

8 509

-5 689

2 222

-9 606

-22 460

Nettoomsättning

Av- och nedskrivningar
RÖRELSERESULTAT

Finansiellt netto
RESULTAT EFTER FINANSIELLA
POSTER
Skatt på periodens resultat
PERIODENS RESULTAT

BAL ANSRÄKNING (TSEK)
Not

30 JUNI 2021

30 JUNI 2020

31 DEC 2020

10 651

11 862

11 461

Materiella anläggningstillgångar

86

105

107

Finansiella anläggningstillgångar

2 171

2 227

2 171

12 908

14 194

13 739

897

1 027

695

15 663

36

64

938

1 625

964

6 883

30 340

18 997

SUMMA OMSÄTTNINGST ILLGÅNGAR

24 381

33 028

20 720

SUMMA TILLGÅNGAR

37 289

47 222

34 459

32 517

43 149

30 295

4 772

4 073

4 164

37 289

47 222

34 459

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager
Kortfristiga fordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Kassa och bank

Eget kapital
Övriga kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2
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Sammanfattning av finansiell information
NYCKELTAL
APR–JUNI 2021

APR–JUNI 2020

JAN–JUNI 2021

JAN–JUNI 2020

JAN–DEC 2020

Antal aktier vid periodens slut

66 717 695

66 717 695

66 717 695

66 717 695

66 717 695

Genomsnittligt antal aktier*)

66 717 695

66 717 695

66 717 695

66 717 695

60 907 722

Soliditet (%)

87

91

87

91

90

Avkastning på eget kapital (%)

26

-13

7

-22

-51

Avkastning på totalt kapital (%)

23

-12

6

-20

-46

EGET KAPITAL/AKTIE
FÖRE UTSPÄDNING, SEK

0,49

0,65

0,49

0,65

0,79

AVKASTNING/AKTIE
FÖRE UTSPÄDNING, SEK

0,13

-0,09

0,03

-0,14

-0,44

* Genomsnittligt antal aktier beräknas som ett vägt genomsnitt under perioden

KASSAFLÖDESANALYS (TSEK)
Kassaflöde från den löpande
verksamheten

APR–JUNI 2021

APR–JUNI 2020

JAN–JUNI 2021

JAN–JUNI 2020

JAN–DEC 2020

-6 280

-5 472

-12 114

-10 987

-22 219

-414

-727

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-83
0

0

0

0

0

PERIODENS KASSAFLÖDE

-6 280

-5 555

-12 114

-11 401

-22 744

Likvida medel vid periodens
början

13 163

35 895

18 997

41 741

41 741

6 883

30 340

6 883

30 340

18 997

LIKVIDA MEDEL VID
PERIODENS SLUT
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Kompletterande upplysningar
NOT. 1. REDOVISNINGSPRINCIPER
RLS Global AB tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:1. Årsredovisning och
koncernredovisning (”K3”). Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har tillämpats som i den senaste årsredovisningen.
Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden.

NOT 2. EGET KAPITAL (TSEK)
APR–JUNI 2021

APR–JUNI 2020

JAN–JUNI 2021

JAN–JUNI 2020

JAN–DEC 2020

24 008

48 838

30 295

52 755

52 755

Teckningsoptioner

0

0

0

0

0

Nyemission

0

0

0

0

0

8 509

-5 689

2 222

-9 606

-22 460

32 517

43 149

32 517

43 149

30 295

EGET KAPITAL VID PERIODENS
INGÅNG

Periodens resultat
EGET KAPITAL VID PERIODENS
UTGÅNG
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