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Året i korthet 2021

 HÄNDELSER UNDER PERIODEN  
• Både Lloyds och Eurofins (RLS notified bodies) 
har gjort kvalitetsrevisioner av RLS Global 
utan anmärkningar. RLS Global är redo för och 
välkomnar en MDR-revision.

 

 HÄNDELSER UNDER PERIODEN  
• Studier för att säkerställa långsiktig ersättning 
(reimbursement) i flera europeiska länder fort-
går enligt plan.

• Integrationsprocessen mellan RLS och  ConvaTec 
fortgår enligt plan.

• RLS återaktiverar produktutvecklingsprojekt 
med fokus på brännskador och trycksår.

• Projektet med att automatisera tillverkningen 
för att bland annat kunna tillverka produkter  
till lägre pris startas.

 HÄNDELSER UNDER PERIODEN  
• Aktiviteter för att få korrekt ersättning (reimbur-
sement) i de olika europeiska länderna fortgår. 
Nederländerna är klart.

• Samarbetet med ConvaTec löper på enligt  
plan och flera utbildningsdagar genomförs 
 tillsammans med RLS.

• Projektet med att automatisera tillverkningen för 
att bland annat kunna tillverka produkter  
till lägre pris fortlöper enligt plan.

• RLS får en första order för ChloraSolv från  ConvaTec.

• RLS erhåller lånelöfte från en av huvudägarna.

 

Q1 Q3 Q4

 HÄNDELSER UNDER PERIODEN  
• RLS arrangerar bolagsstämma den 17 juni.

• RLS tecknar globalt distributionsavtal med ConvaTec.

• ChloraSolv är regulatoriskt godkänt i Kuwait.

• ChloraSolv01 publiceras i Journal of Wound Care.

• ChloraSolv har blivit godkänt även för behandling av 
bensår efter granskning av myndigheterna. Den utökade 
indikationen fördubblar marknadspotentialen.

Q2
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ÅRET I KORTHET

ChloraSolv ® är ett registrerat varumärke ägt av RLS Global AB
Produktion: Nowa Empower  
Foto: Kristina Runge och Istock/Adobe Stock



Affärsstrategi
RLS Globals långsiktiga strategi är att vara ett ledande, forsk-
ningsdrivet plattformsföretag inom sårvård. Ambitionen är 
att expandera till nya indikationer genom nya forsknings- 
och utvecklingsprojekt inom områden som brännskador och 
dermatologi. För att maximera vår patienträckvidd avser 
RLS att arbeta med partners för att kommersialisera sina 
produkter globalt. RLS är tryggt i företagets plattformteknik 
och dess unika egenskaper och vad detta kan ge patienter 
runt om i världen.

Affärsmodell 
Affärsmodellen bygger på utvecklingen av RLS egna paten-
terade produkter som säljs genom partners med global 
närvaro. RLS partners bör ha lång erfarenhet av sårvård. Det 
viktigaste är dock att RLS partners har en solid infrastruktur 
och nätverk på plats för att säkra en stark marknadsposition. 
Fokus är hög marknadspenetration på utvalda marknader.

RLS Global

Vision
Vår ledstjärna är att förbättra patienternas hälsa och 
livskvalitet. 

Mission
Vårt uppdrag är att skapa värde och göra skillnad för 
patienternas hälsa och livskvalitet med skonsamma meto-
der. Vi levererar lösningar som är säkra, lätta att använda 
och fördelaktiga för naturlig sårläkning. Vi tillhandahåller 
en framtida vårdstandard som gör det möjligt för vård-
personal att effektivt behandla fler patienter. 

Värderingar

PÅLITLIGHET
Vi strävar efter att överträffa kunders  
och patienters förväntningar genom  
att konsekvent leverera i enlighet med 
våra åtaganden. 

Vårt arbete är stimulerande och givande 
– det ger oss energi att fortsätta.

ENGAGEMANG
Vi har omsorg om patienter, kunder, 
partners och kollegor. Vår trovärdighet 
bygger på att leverera i enlighet med  
våra åtaganden. 

PARTNERSKAP
Vi strävar efter att vara den partner 
som alltid skapar bättre värde för dig. 
Vårt fokus ligger på att ta hand om 
 patienterna genom att utveckla effektiva 
och säkra produkter som erbjuder  
skonsamma behandlingsmetoder.

RLS Global är ett svenskt medicinteknikföretag baserat i Göteborg, grundat 1996. 
 Företagets verksamhet är inriktat på att forska och utveckla medicintekniska produkter 
inom området sårvård. 

Företaget har idag tio anställda med huvuddelen av affärer och infrastruktur i Europa. 
RLS Global är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 17 maj 2017. 
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ETT AV MINA UPPDRAG när jag började på RLS 2018 var att eta-
blera ett globalt samarbete/partnerskap för ChloraSolv. Hösten 
2020 var vi redo att initiera processen och i juni 2021 tecknade 
RLS Global AB och ConvaTec Ltd ett globalt samarbete gällande 
sälj- och marknadsbearbetning av ChloraSolv. Det är därför med 
extra stor glädje jag skriver årets VD-ord och konstaterar att vi nu 
nått en viktig milstolpe i företagets historia. Nu är vi redo för nästa 
stora steg – växla upp verksamheten på en global marknad. 

Det kom till RLS förståelse tidigt i processen att ConvaTec är 
en optimal partner för ChloraSolv. ConvaTec har ett väletablerat 
sårvårdsprogram – ConvaTec Wound Hygiene™ – men saknade 
en effektiv teknologi i debrideringssegmentet. 
Tack vare att RLS var så väl förberett, har en 
väl dokumenterad teknisk fil på plats, gedigna 
kliniska data samt marknadserfarenhet från 
Sverige valde ConvaTec, ett av världens största 
sårvårdsföretag, att skriva ett tioårigt exklusivi-
tetsavtal med RLS.

FOKUSERAT INTEGRATIONSARBETE 
Under hösten har båda parter fokuserat drivit 
integrationsarbetet. ConvaTec har etablerat 
framtida distributionskedjor, utbildningar av 
ConvaTecs säljteam har genomförts regionalt och lokalt och  
nya kliniska projekt har initierats. ConvaTec ansvarar för den 
europeiska go-to-market-strategin samt planen för att få 
 reimbursement i strategiskt viktiga länder. Under 2020 fick  
vi reimbursement i Nederländerna. Nu fortsätter vi med UK, 
Frankrike och Tyskland.

Det är många delar i det nya samarbetet som ska falla på 
plats men så här långt har vi hållit tidsplanen relativt bra. Som 
ett resultat av vårt avtal med ConvaTec planerar vi nu att investe-
ra i en helautomatisk fullproduktionsanläggning  
– ett spännande projekt.  

FLERA NYA AVTAL PÅ VÄG IN
Även 2021 har varit ett år starkt påverkat av pandemin – inte 
minst när det gäller sälj- och marknadsbearbetning i Sverige. 

Många har valt att avvakta med nya avtal och det har varit svårt 
att komma ut på besök. Däremot ser vi redan nu att all kraft vi 
lagt på att förbereda oss kommer att ge positiv utslag under 
kommande år. Flera nya avtal med regioner är på väg in. 

Eftersom vi vet att ChloraSolv är en relevant produkt inom flera 
olika områden så fortsätter vi att etablera kontakt och utveckla 
nya samarbeten med andra aktörer. Ett sådant exempel är inom 
djursegmentet. För en bättre och effektivare vård av hästar, 
 hundar och katter har vi nu kontakt med flera veterinärer som 
testar produkten med mycket goda reslutat.

ÖKAD KONTAKT MED NYA MARKNADER
Året som kommer innebär intensifierade 
dialoger och kontakter med USA men också 
att vi breddar vår närvaro i Mellanöstern  
som är en mycket intressant region. Faktum 
är att det är den region där diabetes, och  
därmed svårläkta sår, ökar mest i världen  
just nu – hela 18 –20 procent varje år. 

Sist men inte minst vill jag tacka alla 
 medarbetare som varit med på den här 
resan. Er insats har betytt mycket för  
RLS Globals utveckling. Jag vill särskilt hälsa 

välkommen till flera nya kollegor som anslutit sig. Alla med en 
gedigen medicinteknisk kompetens som kommer att behövas 
inför kommande utmaningar på vår fortsatta resa på en global 
marknad.

2021 nådde vi en viktig milstolpe  
i RLS Globals historia

”Nu är vi redo  
för nästa steg 
– växla upp verk-
samheten på en 
global marknad.”

Karin Fischer
CEO RLS Global

Mölndal,  
19 april 2022
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RLS GLOBAL KOMMER ATT ANSVARA för fortsatt till-
verkning, forskning och utveckling och ConvaTec för 
reimbursement och sälj- och marknadsaktiviteter 
gällande ChloraSolv. Följaktligen kommer ChloraSolv 
att inkluderas i ConvaTecs Wound Hygiene™-koncept 
för vård av svårläkta sår.

Wound Hygiene är en rutin som är utvecklad av 
sjukvårdspersonal och sårvårdsexperter och syftar 
till att främja sårläkningen genom att sårmiljön 
förbättras. Den bygger på fyra steg:

1. Rengör
2. Debridera
3. Omforma (Se till att hudkanterna är rena och 

sluter an till såret)
4. Lägg om 

För varje steg tillhandahålls professionella rekom-
mendationer och vägledning, som att välja lämpliga 
verktyg, tekniker och teknologier.

– ChloraSolv passar naturligt in i processens 
andra steg – ”debridera” – med en effektiv och enkel 
lösning som passar all hälso- och sjukvårdspersonal, 
förutsatt att appliceringsguiden följs, säger Sandrine 
Letellier, Vice President Global Marketing, Advanced 
Wound Care, ConvaTec.

– Den första feedbacken vi har fått från  läkare 
och sjuksköterskor säger att ChloraSolv är en produkt 
som är lätt att använda och effektiv när det gäller 
att ta bort död vävnad och biofilm, med ingen eller 
liten smärta för patienterna. Det är en unik produkt 
i sitt slag, eftersom det inte finns några andra kemiska 
debrideringsprodukter med CE-märkning i Europa, 
säger Sandrine Letellier.

”Vi förbereder en europeisk  
distribution av ChloraSolv”
Under andra kvartalet 2021 tecknade RLS Global och ConvaTec Ltd, ett av världens 
 ledande företag inom avancerad sårvård, ett avtal om globala kommersiella rättigheter 
för ChloraSolv. Samarbetet omfattar rättigheter att kommersialisera ChloraSolv i Europa 
och framtida rättigheter att ta produkten till marknaden i USA och resten av världen  
efter regulatoriska godkännanden.

ChloraSolv har indikation för diabetiska fotsår och 
venösa bensår, två typer av svårläkta sår som kräver 
långtidsbehandling.

– ChloraSolv tillför ett verkligt värde när det gäller 
vården av patienter med svårläkta sår, tack vare 
dess förmåga att rensa såret och stötta en effektiv 
sårläkning. 

Marknaden för behandling av kroniska sår växer 
organiskt med cirka 4 % per år. År 2021 ledde åter-
hämtningen från tidigare år till en marknadsökning 
på 7 % (källa: SmartTrack FY2021). Olika nedstäng-
ningar och restriktioner på grund av covid-19 har 
medfört att patienter på många håll i världen fått 
begränsad tillgång till sårvård.

Mycket tyder på att antalet patienter som lider 
av kroniska eller svårläkta sår ständigt kommer att 
öka, inte minst eftersom de sjukdomstillstånd som 
bidrar till den försenade läkningen ökar – exempel-
vis diabetes, fetma och immunbrist.

I takt med att antalet svårläkta patienter ökar 
förflyttas sårhanteringen från traditionella centra, 
som sjukhus, till öppenvårds- eller hemvårdsmiljö.

– Denna trend, som initierades under pandemin, 
har heller inte avtagit när antalet fall minskat i vissa 
länder, säger Sandrine Letellier.

– Den är förmodligen här för att stanna, vilket 
motiverar behovet av att marknadsföra sårproduk-
ter som är både effektiva och enkla att använda i 
patienternas hem.

– Vi har etablerat ett stabilt partnerskap med RLS 
Global. Vi förbereder nu en europeisk distribution 
av ChloraSolv, så att många fler patienter får tillgång 
till denna nya, innovativa debrideringsprodukt.

”ChloraSolv tillför ett verkligt värde när det gäller vården 
av patienter med svårläkta sår, tack vare dess förmåga 
att rensa såret och stötta en effektiv sårläkning.”

SANDRINE  
LETELLIER
Vice President  
Global Marketing, 
Advanced Wound  
Care, ConvaTec
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– VAD VI GÖR NU är att ta fram en helautomatiserad 
process för tillverkningen av ChloraSolv – från pro-
duktion av gel till fyllning av sprutor och packning, 
säger han.

NÄR MAGNUS NOLMARK KLEV ombord på RLS Global 
som Chief Operations Officer i september 2021 var 
det med huvuduppdraget att driva produktionen 
framåt. Han har över 20 års erfarenhet från produkt-
utveckling och process- och projektledning på 
medicinteknikbolag och känner väl till de utmaningar 
och den tid det tar innan alla delar är på plats vid 
en produktionseffektivisering.

– Vi kan räkna med ökande volymer de närmaste 
åren. Från och med i januari år ingår ChloraSolv i 
ConvaTec Wound Hygiene™, ett program för svår-
läkta sår. Sedan vi tecknade samarbetsavtal med 
ConvaTec har vi börjat förbereda för en kostnads-
effektiv, helautomatiserad produktion som ska 
kunna möta den ökande efterfrågan som vi vet är  
i kommande. Så fort projektfinansieringen är  
säkrad kommer maskinen att beställas, säger han.

IDAG TILLVERKAS CHLORASOLV hos Biora AB i 
 Malmö (Straumann Group). Dagens tillverkning, 
baserad på dagens volymer, är delvis manuell. Givet 
att ChloraSolv nu ska lanseras i hela Europa samt inom 
kort i flera länder i Mellanöstern, ska processen  
tid- och kostnadseffektiviseras. 

– Det handlar om att automatisera tre delar i 
processen – blandning och tillverkning av gelen, 
fyllning och förslutning av sprutan samt packning av 
komponenterna. Vi har en utmaning i den medicin-
tekniska bransch som vi befinner oss i, med ett 
omfattande regelverk. Vi bedömer att den färdiga 
produktionslinan är klar inom två år, säger han.
Utvecklingen av produktionen kommer att ske på, 
och tillsammans med, Biora i Malmö. 

– Bioras produktionsanläggning uppfyller det 
regelverk som krävs för vår medicintekniska produkt 
och har kvalificerad och erfaren personal. En stor 
kvalitetsmässig fördel när vi nu skalar upp produk-
tionen, avslutar han.

Nu ska produktionen av  
ChloraSolv skalas upp
De första stegen för att öka produktionen av ChloraSolv har tagits. Inom  
två år räknar Magnus Nolmark med att en helautomatisk produktionslina ska 
finnas på plats för att förse den växande efterfrågan på en global marknad. 

MAGNUS NOLMARK
Chief Operations Officer (COO)

Utbildning: Civilingenjör (Master of Science Industrial Automation)
Tidigare uppdrag: Independent Consultant på Essity och  
Fingerprint Card (2017–2021). Project Manager, Manager Project 
Management  och Director Project Management Office på  
Mölnlycke Health Care AB (2002–2016).
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”Vi kan  räkna 
med  ökande 
volymer de 
närmaste 
åren.”

ChloraSolv tillverkas på Biora AB i Malmö.



Behandling utan ChloraSolv 
Sårduration 8 månader

Åtgärd Kostnad

behandlingsbesök (68 st) 40 800:-

Läkarbesök (3 st) 10 800:-

Inläggning på sjukhus (5 dagar) 39 000:-

Total förbandskostnad 11 778:-

TOTAL KOSTNAD 102 378:-

(6 månaders behandling)    
Patienten behandlas med intravenös antibiotika.  
Doktorn diskuterar amputation med patienten. 

Behandling med ChloraSolv
Sårduration 60 dagar

Åtgärd Kostnad

Omläggningsbesök (14 st) 8 400:-

Läkarbesök (0 st) 0:-

Behandling med ChloraSolv (14 st) 2 100:-

Total förbandskostnad 1 092:-

TOTAL KOSTNAD 11 592:-

(25 dagars behandling)
Såret läkt.

* Hälsoekonomisk kalkyl – så har vi räknat

Vårdkostnader för att läka ett sår:
Personalkostnader uppgår i genomsnitt till 87% och  
omläggningsmaterial i genomsnitt till 13%.1 Vi har räknat  
med uppskattade schablonkostnader baserade på ett  
genomsnitt för respektive åtgärd.2

Läkarbesök på vårdcentral:  Ca 3 600:-
Besök hos distriktssköterska:  Ca  600:-
Inläggning på vårdavdelningpå sjukhus:  Ca 7 800:-/dygn

1 Öien RF,  Forssell H,  Ragnarson Tennvall G. Cost consequences due to 
reduced  ulcer  healing times  - analyses based on the Swedish Registry 
of Ulcer Treatment.  Int Wound J . 2015 Jun 30.  doi : 10.1111/iwj.12465.  
[Epub ahead of print] Öien RF.
Mall för omhändertagande minskade kostnader för svårläkta sår. 
 Läkartidningen. 2015;112:DL7I  Lakartidningen.se 2015-07-24. 

2 Uppgifter från Södra sjukvårdsregionen respektive Region Östergötland.

Patientfall
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Helt läkt efter två  
månaders behandling

KOLLEGORNA JOBBAR I SAMMA multidisciplinära 
fotteam inom NU-sjukvården – Zandra på NÄL i 
Trollhättan och Louise på Uddevalla sjukhus. Deras 
patienter är diabetiker med svårläkta sår, där de 
allra flesta finns i riskgrupp 4 och alltså tillhör den 
högsta riskklassen. Båda undervisar och föreläser 
och träffar då många av primärvårdens och hem-
sjukvårdens medarbetare. De möter en utbredd 
okunskap om både vikten av debridering och vad 
som finns att tillgå i form av moderna innovativa 
metoder och förbandsprodukter.

– Många vågar inte debridera, vilket jag har stor 
respekt för, säger Zandra. Man har ju fått lära sig 
att det värsta man kan göra är att orsaka ett sår på 
en diabetespatient. De är rädda för att skada frisk 
vävnad och att det ska blöda. 

– Men det gör inget om det blöder lite. Såret finns 
där redan och det viktigaste är att rensa upp det.
Vi tycker det är olyckligt att många har den inställ-
ningen och därför försöker vi uppmuntra våra 
kollegor att våga debridera. 

”Vi uppmuntrar våra kollegor  
att våga debridera”

Louise Martinsson, medicinsk fotterapeut vid 
Uddevalla sjukhus, berättar om en av sina  
patienter. Det är en 72-årig man från Kungshamn 
med ett utmattningssår under stortån, som 
först remitterades till det multidisciplinära 
fotteam Louise tillhör. Såret hade han då haft  
i fem månader.

TVÅ MÅNADER SENARE fick han ytterligare ett sår på 
samma tå, ett skavsår av foppatofflorna. Han remitterades 
till fotteamet två dagar senare, då med en svår infektion. 
Han lades på sjukhus i några dygn och behandlades med 
intravenös antibiotika. Det pågick då en diskussion om 
eventuell amputation av stortån.

Patienten kom därefter tillbaka till Louise på fotmot-
tagningen med två sår med en fistelgång (”kanal”) emellan. 
Efter att ha mött vad han själv kallade ”20 olika sköterskor” 
i primärvården, åkte han hellre de cirka tolv milen fram 
och tillbaka mellan Kungshamn och Uddevalla två gånger  
i veckan för att behandlas av Louise.

– Jag jobbade konsekvent med mekanisk upprensning 
och ChloraSolv vid varje omläggning. Blandarspetsen på 
Chlorasolvsprutan är fantastisk när det gäller att komma  
åt hela vägen i sårhålor och fistelgångar.

–  ATT CHLORASOLV ÄR TUNNFLYTANDE är något man lär 
sig hantera. Den tunnflytande gelen kan penetrera ner i 
den devitaliserade (döda) vävnaden och kommer enkelt 
ner i fistlar. Med hjälp av en urvriden fuktig kompress kan 
man enkelt få gelen att ligga kvar i såret.

Efter två månaders kontinuerlig behandling med 
 ChloraSolv hos Louise var patienten helt läkt.

”Många  
vågar inte 
debridera”

– Debridering* är A och O, säger Zandra Giers och Louise Martinsson, båda erfarna 
medicinska fotterapeuter och kollegor inom NÄL & Uddevalla sjukhus (NU-sjukvården).
– Så länge vi har ett öppet sår rensar vi upp och tar bort nekrotisk vävnad, biofilm  
och får kontroll på bakterier. 

I drygt ett halvår har vi behandlat patienter med 
ChloraSolv på våra mottagningar. Vi tycker Chlora-
Solv är en unik debrideringsprodukt som är effektiv 
och enkel att använda. 

– Vi vill också att hela Sverige ska känna till att 
man kan leta upp ett multidisciplinärt fotteam i 
sin organisation eller region. Genom att vända sig 
till ett sådant fotteam får patienten en adekvat 
behandling som ofta är avgörande för att undvika 
amputation, det sänker vårdkostnader rejält och 
sparar enormt mycket lidande för patienten.

En annan faktor som är viktig för att sår ska läka 
är kontinuitet runt patienten med få omläggare och 
en tydlig strategi  i sårbehandlingen, något som 
oftast inte kan upprätthållas inom primärvården.  
En patient som kommer in för behandling två eller 
tre gånger i veckan kan riskera att möta så många 
som sex olika omläggare, med olika syn, bedöm-
ningar och strategier.

– Ju sämre en patient är, desto mer vill jag behålla 
patienten hos mig, säger Louise. Kontinuiteten är 
jätteviktig för en effektiv sårbehandling, men tyvärr 
kan det många gånger vara en utmaning. Louise  
tar upp ett av sina patientfall för att belysa vikten  
av kontinuerlig debridering i sårbehandlingen.  
(se artikel här intill).

ZANDRA OCH LOUISE HOPPAS PÅ ökade kunska-
per inom debridering hos personal i primär- och 
hemsjukvården, att fler ska våga debridera och 
använda moderna innovativa sårvårdsprodukter. 
Föreläsningar och debrideringsdagar på högskolan 
är en bra väg tycker de för att öka kunskapen inom 
sårbehandling och debridering.

– Man måste prata så att folk förstår, säger de. 
Professorer uttrycker sig ofta lite för akademiskt.

– Det bästa är att använda vardagliga ord så som 
”tår”, ”liktornar” och ”förhårdnader”. Det mest 
effektiva är att visa upp det vi konkret jobbar med 
varje dag.

* Debridering kallas metoden för att rensa upp ett sår på 
mekanisk väg, där död vävnad och biofilm avlägsnas för att 
läkningsprocessen ska komma igång.

Hälsoekonomisk kalkyl*

Louise Martinsson, Uddevalla sjukhus, (tv) och Zandra Giers, NÄL.



Baserat på RLS Globals unika teknologi-plattform, utvecklar, 
 tillverkar och säljer Bolaget vävnadsbevarande produkter för 
några av de vanligaste sjukdomarna inom sårvård. 

Produktportföljen har historiskt varit inriktad på dental-
marknaden. Sedan 2019 är RLS fokus svårläktasår och den  
unika produkten ChloraSolv.  

RLS Global AB (publ) har säte i Göteborg.

RLS Global AB är en del av en mindre koncern och tillämpar 
undantagsregler som innebär att ingen koncernredovisning 
upprättats. Koncernen består av RLS Global AB och det vilande 
dotterbolaget Perisolv AB (se även NOT 10).

 

ORGANISATION 
Genomsnittligt antal anställda uppgick till 9 (9), varav 4 (4) är 
ledande befattningshavare.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER  
UNDER RÄKENSKAPSÅRET  
Den 17 juni 2021 tecknade RLS distributionsavtal med ConvaTec, 
ett av världens största bolag inom sårvård. 

ChloraSolv01 studien blir publicerad i ”Journal of Wound Care”.

RLS fick första order från ConvaTec. 

RLS erhöll lånelöfte från en av huvudägarna för att säkra finansie-
ringen framåt.

Pandemin har påverkat Bolaget även 2021. Sälj- och marknads-
bearbetning har varit tuffare i t ex Sverige där många valt att 
avvakta med nya avtal.

Teckningsoptioner
Bolaget har vid utgången av året ett optionsprogram riktat till 
personalen och styrelsen.

På årsstämman den 17 juni 2021 beslutades om ett tecknings - 
optionsprogram, 2021/2024, om totalt 1.500.000 optioner.

Programmet riktar sig till både styrelse och personal. Options-
premien sattes till 0,55 kr och lösenpriset till 9,40 kr.

Styrelsen tecknade totalt 800 000 st optioner och VD och övrig 
personal 700 000 st.

Vid värdering av optionsprogram använder bolaget värderings-
modellen Black & Scholes. 

RESULTATUTVECKLING 
 UNDER ÅRET  
Nettoomsättningen avser både 
dental- och sårvårdsprodukter 
och uppgick till 653 tkr (2 043 tkr). 
Årets lägre försäljning beror delvis på 
att bolaget inte längre säljer PeriSolv. 
Rörels eresultatet uppgick till -11 Mkr 
(-22,5 Mkr). Årets  övriga intäkter består till 
största delen av den intäktsförda  betalning från  ConvaTec 
bolaget erhöll i samband med att kontraktet tecknades 
i juni 2021. Rörelsens kostnader,  exklusive kostnader för 
varor och avskrivningar, har ökat med 899 tkr hänförbart till 
främst personal- och konsultkostnader.

Årets investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgår till 
0tkr (23 tkr). Årets investeringar i immateriella anläggningstill-
gångar uppgår till 0 kr (1,4 Mkr) Föregående års förändring avsåg 
avyttring av PeriSolv  samt investeringar  
i patent.

Kassaflöden och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick  
till  -8 313 tkr (-22 017 tkr). Rörelsekapitalet har ökat med  
1 233 tkr (-1 190 tkr). 

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till  
totalt -40 tkr (-727 tkr). 

Kassaflödet från finansieringsverksamheten blev totalt  
825 tkr (0 kr), bestående av Teckningsoptionspremier.

Kvalitet 
RLS Global AB:s kvalitetsarbete bedrivs i enlighet med  
ISO 13485:2016, MDD 93/42/EEC. 

Risker och osäkerhetsfaktorer
RLS Global AB utsätts för olika typer av risker i sin   verksam het. 
Dessa kan generellt delas in i marknadsrelaterade risker, 
 verksamhetsrelaterade risker samt finansiella risker. Bolaget har 
inte identifierat att pågående konflikt i Ukraina har någon direkt 
påverkan på verksamheten. Bolaget har ingen exponering mot 
Ukraina, Belarus eller Ryssland.

Marknadsrelaterade risker
Kundernas villighet att köpa varor och tjänster påverkas bland 
annat av det allmänna ekonomiska läget, viljan att pröva nya 

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för RLS Global AB (publ)  
med org.nr 556726-3495, framlägger årsredovisning avseende  
räkenskapsåret 1/1 – 31/12 2021.

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 lanseringar samt missbedömningar 
av efterfrågan och tillväxttakt, patentintrång samt ej beviljade 
patentansökningar.

I Bolaget finns endast nio personer anställda och om en eller 
flera av dessa lämnar RLS skulle det kunna ha en negativ inver-
kan på dess verksamhet, resultat och finansiella ställning. För 
att motverka detta har Bolaget bl.a. utgivit teckningsoptioner 
till de anställda. Dessutom arbetar Bolaget med ett nätverk av 
uppdragstagare med verifierad kompetens i olika frågor. 

Finansiella risker
Bolaget har ett negativt kassaflöde och är i behov av 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.

Bolagets styrelse har ett bemyndigande från bolagstämman
att kunna göra en nyemission på 20%. Bolaget har bryggfinansie-
ring på 20 Mkr. Styrelsen kommer att föreslå ett bemyndigande 
på samma nivå även till årets bolagsstämma.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER 
 RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG 
Reimbursement för ChloraSolv godkänd i Nederländerna.
ConvaTec har tagit över försäljningsansvaret för ChloraSolv.

Bolagets VD Karin Fischer har bestämt sig för att avsluta sin 
anställning på bolaget och kommer efter sina sex månaders upp-
sägningstid, den 30 september 2022, gå mot nya utmaningar. 
Arbetet med att hitta Karin Fischers efterträdare har påbörjats.

AKTIEN OCH ÄGARE  
Aktien är listad på Nasdaq First North sedan 17 maj 2017 och 
handel sker med kortnamn RLS. Dessförinnan var Bolaget noterat 
på Aktietorget. 

Totalt hade Bolaget vid årets utgång ca 2 876 aktieägare. Ytter-
ligare information om aktien finns att tillgå på www.rls.global
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Aktieägare

Flerårsöversikt

2021 2020 2019 2018 2017

Nettoomsättning tkr 653 2 043 1 023 2 620 2 337

Resultat före skatt tkr -11 239 -22 460 -27 036 -21 892 -19 332

Balansomslutning tkr 26 601 35 275 58 738 38 944 59 216

Antal anställda st 9 9 9 8 8

Soliditet % 74,7 85,8 90,0 83,5 87,8

Avkastning på totalt kapital % neg neg neg neg neg

Avkastning på eget kapital % neg neg neg neg neg

Antal aktier vid periodens slut st 66 717 695 66 717 695 66 717 695 59 197 695 58 734 895

Genomsnittligt antal aktier *) st 66 717 695 66 717 695 60 907 722 58 920 015 56 143 755

Resultat/aktie *) före utspädning kr -0,17 -0,34 -0,44 -0,37 -0,34

Resultat/aktie *) efter utspädning kr -0,17 -0,34 -0,44 -0,37 -0,34

*) Genomsnittligt antal aktier beräknas som ett vägt genomsnittligt antal aktier under perioden.
Nyckeltalsdefinitioner framgår under Redovisnings- och värderingsprinciperna, Not 1

NAMN ANTAL AKTIER KAPITAL & RÖSTER %

RLS GLOBAL INTRESSENTER AB 17 603 394 26,38

JOKI INVEST AB 9 565 113 14,34

BANK JULIUS BAER & CO LTD 5 492 308 8,23

AB STENA METALL FINANS (PUBL) 4 686 586 7,02

ÅLANDSBANKEN I ÄGARES STÄLLE 2 057 342 3,08

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET; AVANZA PENSION 1 974 002 2,96

SEB AB LUXEMBOURG BRANCH 1 741 332 2,61

KARLSSON RUNE 1 350 000 2,02

NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 917 401 1,38

RUNGE JOEY 807 100 1,21

ÖVRIGA 20 523 117 30,76

Totalt 66 717 695 100,00

Nedan listas de 10 största ägarna per den 31 december 2021

Bolagets ekonomiska utveckling under fem år i sammandrag

Förändring av eget kapital
Tkr

Resultatdisposition 
Tkr

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att: 

Överkursfond 165 079

Ansamlad förlust -147 031

Årets resultat -11 239

6 809

Disponeras sålunda, att balanseras i ny räkning

6 809

Beträffande resultatet av bolagets verksamhet och ställningen vid 
årets slut hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar 
jämte tillhörande notanteckningar.

Aktie- 
 kapital

Fond för 
utvecklings-

utgifter

Överkur s- 
fond

Balanserat
 resultat

Årets
resultat

Totalt

Ingående balans 2021-01-01 7 538 6 563 164 254 -125 600 -22 460 30 295

Disp enligt bolagsstämma -22 460 22 460 0

Årets avskrivning  
egenutvecklade tillgångar

-1 029 1 029 0

Teckningsoptioner 825 825

Årets resultat -11 239 -11 239

Utgående balans 2021-12-31 7 538 5 534 165 079 -147 031 -11 239 19 881
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Resultaträkning
för tiden 1/1-31/12, Tkr

2021 2020

Nettomsättning 653 2 043

Övriga rörelseintäkter Not 3 15 954 2 454

16 607 4 497

RÖRELSENS KOSTNADER

Råvaror och förnödenheter -1 112 -1 364

Övriga externa kostnader Not 4 -11 300 -10 755

Personalkostnader Not 5 -13 696 -13 048

Avskrivningar och nedskrivningar av immateriella  
och materiella anläggningstillgångar

Not 6 -1 479 -1 453

Övriga rörelsekostnader -41 -335

-27 628 -26 955

RÖRELSERESULTAT -11 021 -22 458

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER

Räntekostnader och liknande resultatposter -218 -2

-218 -2

RESULTAT FÖRE SKATT -11 239 -22 460

Skatt på årets resultat 0 0

ÅRETS RESULTAT -11 239 -22 460
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Balansräkning
per den 31/12, Tkr

2021 2020

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Not 7 7 889 8 919

Patent Not 8 2 128 2 548

10 017 11 467

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska tillgångar Not 9 72 107

72 107

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier i dotterbolag Not 10 50 50

Långfristlig fordran Regedent 2 161 2 121

2 211 2 171

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 12 300 13 745

Omsättningstillgångar

Färdiga varor och handelsvaror 591 695

591 695

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 384 64

Aktuell skattefordran 860 816

Övriga fordringar 646 481

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 351 477

2 241 1 838

Kassa och bank Not 13 11 469 18 997

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 14 301 21 530

SUMMA TILLGÅNGAR 26 601 35 275

Balansräkning
per den 31/12, Tkr

2021 2020

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet efter kapital

Aktiekapital Not 11 7 538 7 538

Fond för utvecklingsutgifter 5 534 6 563

13 072 14 101

Fritt eget kapital

Fri Överkursfond 165 079 164 254

Balanserat resultat -147 031 -125 600

Årets resultat -11 239 -22 460

6 809 16 194

SUMMA EGET KAPITAL 19 881 30 295

Skulder

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 2 706 755

Övriga kortfristiga skulder 217 242

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 12 3 797 3 983

6 720 4 980

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 6 720 4 980

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 26 601 35 275
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Kassaflödesanalys
per den 31/12, Tkr

2021 2020

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat -11 021 -22 458

Återföring avskrivningar 1 479 1 453

Finansiella betalningar, netto -48 -2

Betald inkomstskatt 44 180

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändring av rörelsekapitalet

-9 546 -20 827

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning/minskning av varulager -104 -14

Ökning/minskning av fordringar -403 -173

Ökning/minskning av skulder 1 740 -1 003

Kassaflöde från den löpande verksamheten -8 313 -22 017

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Not 7, 8 0 -304

Avyttring av immateriella anläggningstillgångar Not 7, 8 0 1 721

Förvärv av materiella anläggningstillgångar Not 9 0 -23

Förändring finansiella anläggningstillgångar -40  -2 121

Kassaflöde från investeringsverksamheten -40 -727

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Förändring av kortfristiga lån

Tillskott emissioner samt teckningsoptioner 825 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 825 0

Årets kassaflöde -7 528 -22 744

Likvida medel vid periodens början 18 997 41 741

Likvida medel vid periodens slut Not 13 11 469 18 997

Tilläggsupplysningar
NOT 1 REDOVISNINGS-  
OCH VÄRDERINGSPRINCIPER 
Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och Bok-
föringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3). Tillämpade redovisnings- och värderings-
principer överensstämmer med föregående år.

Intäkter 
Intäkter avseende varuförsäljning redovisas enligt kapitel 23, när 
företaget har överfört väsentliga risker och fördelar som är förknip-
pade med varorna på köparen i enlighet med försäljningsvillkoren. 

RLS:s försäljning av varor intäktsredovisas i sin helhet vid försälj-
ningstillfället. Avsättningar görs för de risker för intäktsreduktioner 
som kvarstår genom att RLS tillämpar returrätt för utgångna osålda 
varor till grossister. 

Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter. Inkom-
ster från statliga bidrag redovisas enligt kapitel 24. Statliga bidrag 
intäktsförs som övriga intäkter. Motsvarande kostnad redovisas i 
brutto i sitt kostnadsslag i resultaträkningen. Under 2020 mottogs 
statligt bidrag för korttidspermittering.

Inkomstskatter 
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller 
erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års 
 aktuella skatt och förändring i uppskjuten skatt. Eftersom Bolaget 
går med förlust finns ingen aktuell skatt. 

Materiella anläggningstillgångar 
De materiella anläggningstillgångarna har skrivits av enligt plan 
över tre eller fem år. 

Immateriella anläggningstillgångar
Utgifter för förvärvande av patent balanseras och skrivs av linjärt 
över dess avtalsreglerade nyttjandetid, normalt högst 20 år. Registre-
rade patent skrivs av på 1–20 år över respektive patents löptid. 

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten skrivs av linjärt över 
den period som de förväntade fördelarna beräknas komma före-
taget tillgodo. För närvarande är avskrivningstiden 0 eller 10 år 
beroende på respektive produkts livslängd samt patent. 

Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar
När det finns indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en 
prövning av nedskrivningsbehov. Har tillgången ett återvinnings-
värde som är lägre än det redovisade värdet, skrivs den ner till åter-
vinningsvärdet. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas 
tillgångarna på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara 
kassaflöden. För tillgångar, som tidigare skrivits ner görs per varje 
balansdag en prövning av om återföring bör göras.

Aktivering av internt upparbetade  
immateriella anläggningstillgångar
Bolaget aktiverar internt upparbetade immateriella anläggnings-
tillgångar när kriterier för tillgångar uppfylls.

Optionsprogram
Bolaget har ett teckningsoptionsprogram som riktar sig till styrelse 
och anställda. Totalt 1 500 000 optioner tecknades och premien 
om 0,55 kr betalades 2021. Optionspremiepriset sattes baserat på 
den volymvägda kursen om 6,66 kr. Optionspremierna redovisas i 
fritt eget kapital. Teckning av aktier kan ske 1 augusti till 31 oktober 
2024 till en kurs på 9,4 kr, 140 procent av den volymvägda kursen.  

Ersättning till anställda
Kortfristiga ersättningar i Bolaget utgörs av lön, sociala  avgifter, 
betald semester, betald sjukfrånvaro, sjukvård och bonus. Kortfristiga 
ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det finns en 
legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning. Ersättning 
till anställda redovisas i takt med utförandet av tjänster i utbyte mot 
ersättning. Bonusprogram finns för samtliga anställda och utbetal-
ning sker årsvis i efterhand när grad av måluppfyllelse fastställts.

Pensioner
I Bolaget finns pensionsplaner för samtliga anställda. 

Pensionsplanerna är avgiftsbestämda och beräknas utifrån en viss 
procentsats av månadslönen. I avgiftsbestämda planer  betalar 
 företaget fastställda avgifter till ett annat företag och har inte 
någon legal eller informell förpliktelse att betala något  ytterligare 
även om det andra företaget inte kan uppfylla sitt åtagande. 
 Bolagets resultat belastas för kostnader i takt med att de anställdas 
pensionsberättigande tjänster utförts.

Leasingavtal
Bolaget redovisar alla finansiella leasingavtal som operationella 
leasingavtal. Bolagets finansiella leasingavtal avser kontor och 
personalbilar.

Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 
11, vilket innebär att värdering sker utifrån anskaffningsvärde. 

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen  inkluderar 
kundfordringar och övriga fordringar, kortfristiga placeringar och 
 leverantörsskulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen 
när RLS Global blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. 

Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att 
erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och 
koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är 
förknippade med äganderätten. 

Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när  förpliktelserna 
har reglerats eller på annat sätt upphört. 

Nedskrivning av finansiella tillgångar
Vid varje balansdag bedömer Bolaget om det finns någon indika-
tion på nedskrivningsbehov i någon av de finansiella anläggnings-
tillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara 
 bestående. Nedskrivning redovisas i resultatposten Resultat från 
fordringar som är anläggningstillgångar. Nedskrivningsbehövet prövas 
för varje enskild post av de finansiella anläggningstillgångarna som är 
väsentliga. Exempel på indikationer på nedskrivningsbehov är nega-
tiva ekonomiska omständigheter för de företag Bolaget har fordran 
på. Nedskrivning för tillgångar värderade till upplupet anskaffnings-
värde beräknas som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde 
och nuvärdet företagsledningens bästa uppskattning av de framtida 
kassa flödena diskonterade med tillgångens utrsprungliga effekiv-
ränta. För tillgångar med rörlig ränta används den på balansdagen 
aktuella räntan som diskonteringsränta.

Kundfordringar och övriga fordringar 
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för 
poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen,  
vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till 
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det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt 
bedömda osäkra fordringar. Fordringar som är räntefria eller som 
löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid 
överstigande 12 månader, redovisas till ett diskonterat nuvärde och 
tidsvärdeförändringen redovisas som ränteintäkt i resultaträkningen

Låneskulder och leverantörsskulder 
Låneskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag 
för transaktionskostnader (upplupet anskaffningsvärde). Skiljer 
sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas 
vid förfallo tidpunkten periodiseras mellanskillnaden som ränte-
kostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. 
Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade 
beloppet och det belopp som ska återbetalas. 

Kortfristiga leverantörsskulder redovisas till anskaffningsvärde.

Varulager 
Varulager är värderat enligt lägsta värdets princip till det lägsta av 
anskaffningsvärdet och återanskaffningsvärdet enligt först in-först 
ut-metoden. Endast kuranta och säljbara produkter tas upp som 
tillgång. Utgångna produkter tas ut ur lager och destrueras.

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditeten beräknas genom att det egna kapitalet tillsammans 
med 79,4% av bolagets obeskattade reserver ställs i förhållande till 
balansomslutningen. 

Avkastning på totalt kapital beräknas genom att resultatet före avdrag 
för räntekostnader ställs i förhållande till balansomslutningen. 

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). 

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden. 

NOT 2 UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR 
För att upprätta finansiella rapporter krävs att företagsledningen 
gör bedömningar och uppskattningar. Dessa ses över regel bundet. 
Det faktiska utfallet kan skilja sig från dessa bedömningar och 
uppskattningar. Styrelsen har bedömt följande område som särskilt 
betydelsefulla för Bolaget:

Immateriella tillgångar
Bolaget undersöker varje år om något nedskrivningsbehov före-
ligger för de immateriella tillgångarna. Värdet har fastställts genom 
beräkning av förväntad framtida försäljning. För dessa beräkningar 
måste vissa uppskattningar göras. Det tas fram en DCF-modell där 
parametrar såsom diskonteringsränta uppskattas.

NOT 3 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER, Tkr
2021 2020

Betalning enligt avtal ConvaTec 15 412

Avyttring immateriella tillgångar          1 928

Vidarefakturerade marknads-
kostnader 

493

Erhållna bidrag 321

Övrigt 49 205      

Totalt 15 954     2 454

Årets övriga intäkter består till största del av intäkt avseende 
tecknandet av kontrakt med ConvaTec. De  marknadskostnader 
som enligt avtalet ska bäras av ConvaTec har vidarefakturerats  
till dem. Under föregående år avyttrades de immateriella till-
gångarna inkl patent för PeriSolv. Vinsten blev 1 928 tkr. 

Posten Erhållna bidrag 321 tkr består av statligt stöd för korttids-
permittering. Övrigt består båda åren främst av valutakursvinster 
och fakturerade frakter.

NOT 4 LEASING, Tkr
2021 2020

Framtida minimileasingavtal 1 172 1 685

Förfaller inom 1 år 627 761

Senare än 1 år 544 924

Senare än 5 år

Årets kostnadsförda  leasingavgifter 840 819

Bolagets leasingavtal avser personbilar och lokaler.

NOT 5 MEDELTALET ANSTÄLLDA  
OCH KOSTNADEN FÖR DESSA, Tkr

2021 2020

Styrelse & VD

Lönekostnad 1 426 1 244

Arvoden 287 250

Sociala kostnader 1 041 716

varav pensionskostnader 412 275

Totalt styrelse & VD 2 754  2 210

Personal

Lönekostnad 7 111 7 083

Sociala kostnader 3 676 3 173

varav pensionskostnader 1 272 1 125

Totalt övriga 10 787  10 256

Medelantalet anställda var under året 9 (9). 
Det utgår inget avgångsvederlag till VD.

Styrelsen tecknade totalt 800 000 st teckningsoptioner och övrig 
personal 700 000 st. Optionerna löper till 2024.

Tilläggsupplysningar forts. 

NOT 9 MASKINER & ANDRA  
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, Tkr 

2021 2020

Ingående anskaffningsvärde       964      941

Inköp                          23           

Utgående ack anskaffningsvärden   964   964

Ingående avskrivningar -857 -815

Årets avskrivningar -35 -42

Utgående ack. avskrivningar              -892            -857

Bokfört värde 72 107

NOT 10 FINANSIELLA  
ANLÄGGNINGS TLLGÅNGAR, Tkr
BOLAG ANTAL 

AKTIER
KVOT- 

VÄRDE
ANDEL AV 
AKTIEKAP

BOKF. 
VÄRDE

Perisolv AB  
(556960-9570)

50,000 1 SEK 100% 50

LÅNGFRISTIG FORDRAN, Tkr
2021 2020

Långfristig fordran  2 161  2 121

Fordran på Regedent i EUR efter Perisolvförsäljningen.  
Värderas varje bokslut till gällande kurs.

NOT 6 AVSKRIVNINGAR  
OCH NEDSKRIVNINGAR, Tkr

2021 2020

Utvecklingsarbeten 1 029 1 029

Patent 415 382

Maskiner och inventarier 35 42

Avskrivningar enligt plan 1 479 1 453

Nedskrivningar patent – –

Återföring nedskrivningar – –

NOT 7 BALANSERADE UTGIFTER  
FÖR UTVECKLINGSARBETEN, Tkr

2021 2020

Ingående anskaffningsvärde 12 951 15 399

Inköp – –

Försäljningar/utrangeringar – -2 448

Utgående ack anskaffningsvärden 12 951 12 951

Ingående avskrivningar -4 032 -4 048

Försäljningar/utrangeringar – 1 046

Årets avskrivningar -1 029 -1 029

Utgående ack avskrivningar -5 061 -4 032

Bokfört värde 7 889 8 919

NOT 8 PATENT, Tkr
2021 2020

Ingående anskaffningsvärde 4 296 4 571

Inköp – 304

Försäljningar/utrangeringar – -579

Utgående ack anskaffningsvärden 4 296 4 296

Ingående avskrivningar -1 748 -1 447

Försäljningar/utrangeringar -5 80

Årets avskrivningar -415 -381

Utgående ack avskrivningar -2 168 -1 748

Bokfört värde 2 128 2 548
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NOT 11 AKTIEKAPITALETS UTVECKLING
I tabellen nedan framgår förändringarna i RLS Global AB aktiekapital sedan Bolaget bildades 2007, blev aktivt år 
2010, och fram till balansdagen. Årets förändringar specifieras i rapport över förändring i eget kapital på sidan 17.

ÅR TRANSAKTION FÖRÄNDRING I 
ANTAL AKTIER

FÖRÄNDRING I  
AKTIE KAPITAL (SEK)

TOTALT ANTAL 
AKTIER

TOTALT AKTIE-
KAPITAL (SEK)

KVOTVÄRDE 
(SEK)

2007 Nybildning 1 000 100 000,00 1 000 100 000,00 100

2011 Nyemission 4 000 400 000,00 5 000 500 000,00 100

2011 Split 44 246 517 0,00 44 251 517 500 000,00 0,011299

2012 Nyemission 29 501 011 333 333,00 73 752 528 833 333,00 0,011299

2013 Nyemission 92 190 660 1 041 662,00 165 943 188 1 874 995,00 0,011299

2013 Omvänd split -149 348 869 0,00 16 594 319 1 874 995,00 0,11299

2013 Nyemission 5 531 439 625 002,00 22 125 758 2 499 997,00 0,11299

2014 Nyemission 3 076 923 347 664,36 25 202 681 2 847 661,36 0,11299

2014 Nyemission 16 801 787 1 898 440,87 42 004 468 4 746 102,23 0,11299

2015 Nyemission 4 846 669 547 627,13 46 851 137 5 293 729,36 0,11299

2016 Nyemission 3 123 409 352 915,28 49 974 546 5 646 644,64 0,11299

2017 Nyemission 4 565 000 515 801,24 54 539 546 6 162 445,88 0,11299

2017 Nyemission 4 195 349 474 034,22 58 734 895 6 636 480,10 0,11299

2018 Nyemission 462 500 52 291,96 59 197 695 6 688 772,06 0,11299

2019 Nyemission 7 520 000 849 687,91 66 717 695 7 538 459,97 0,11299

NOT 12 UPPLUPNA KOSTNADER  
OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER, Tkr

2021 2020

Upplupna löner 1 801 1 291

Upplupna sociala kostnader 728 403

Upplupen löneskatt 878 888

Övriga interimsskulder 390 1 400

Bokfört värde 3 797 3 983

NOT 13 KASSA OCH BANK, Tkr
2021 2020

Banktillgodohavanden 11 469 18 997

Bokfört värde 11 469 18 997

NOT 14 STÄLLDA SÄKERHETER
Det finns inga ställda säkerheter.

NOT 15 VÄSENTLIGA HÄNDELSER  
EFTER BALANSDAGEN
Reimbursement godkänd för ChloraSolv i Nederländerna.
ConvaTec har tagit över försäljningsansvaret för ChloraSolv.
Karin Fischer har sagt upp sin anställning hos RLS Global och 
lämnar inom sex månader. Inget avgångsvederlag utbetalas.

NOT 16 TRANSAKTIONER MED  
NÄRSTÅENDE, Tkr

2021 2020

Inköp av tjänster  
med närstående inkl styrelse*

80 140

* Transaktioner med närstående sker 
på marknadsmässiga villkor.

Bokfört värde 80 140

GÖTEBORG 2022-04-19

Steve Krognes 
Styrelseordförande

 Mathias Leijon 
Styrelseledamot

Karin Eliasson 
Styrelseledamot

Christer Hägglund 
Styrelseledamot

Karin Fischer 
Verkställande direktör

Ulrika Ramsvik 
Auktoriserad revisor

Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits 2022-04-19 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Roland Frösing 
Styrelseledamot

Underskrifter
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i RLS Global AB, org.nr 556726-3495

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN 
Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för RLS Global AB  
för år 2021. Bolagets årsredovisning ingår på sidorna 14–27  
i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av RLS Global ABs finansiella ställning per den  
31 december 2021 och av dess finansiella resultat och kassaflöde 
för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen för RLS Global AB.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till RLS Global AB enligt god revisorssed 
i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än års-
redovisningen och återfinns på sidorna 2–13 och 31–33.  
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna 
information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende 
denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt 
ansvar att läsa den information som identifieras ovan och över-
väga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med 
årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den 
kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om 
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende  denna 
information, drar slutsatsen att den andra informationen 
innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera 
detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande 
bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och  verkställande 
direktören ansvarar även för den interna kontroll som de 
 bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som 
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa  
beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga 
att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksam-
heten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet 
om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande 
direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksam-
heten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något 
av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller miss-
tag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra 
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig 
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund 
av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om 
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredo-
visningen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av 
 årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: 
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar.  
Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT  
LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 
för RLS Global AB för år 2021 samt av förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt för-
slaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 
och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns  
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till RLS Global AB enligt  
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkes - 
etiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga  
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen  
är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhets-
art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna 
kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen 
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att 
tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter 
i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande 
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens 
riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som 

är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överens-
stämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas  
på ett betryggande sätt.
 
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis 
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt 
avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försum-
melse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner  
av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om 
detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget  
är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag 
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt 
med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av  
förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:  
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar.  
Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Göteborg den 19 april 2022
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Ulrika Ramsvik
Auktoriserad revisor
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Du har nu suttit i RLS Globals styrelse sedan 2016  
– hur ser du på utvecklingen under dessa fem år?
Under den här tiden har vi orienterat oss från tandvård till sår-
vård. En stor omställning för bolaget på många sätt naturligtvis. 
Men inte bara det – det är ett litet bolag som trots begränsade 
resurser i både personal och kapital, kommit in på regionala upp-
handlingar i Skandinavien och nu – i samarbete med ConvaTec  
ger vi oss ut i Europa och resten av världen. Det är imponerande! 
Hela syftet med bolaget och dess produkter är att förbättra situ-
ationen för patienterna och minska deras lidande. För mig känns 
det mycket meningsfullt att i flera år varit en del i en verksamhet 
som gör en positiv insats för människor och ja, hela samhället.

Förra året blev du styrelseordförande  
– hur har ditt första år varit? 
Det har naturligtvis varit ganska aktivt. Förra året signerades 
partnerskapet med ConvaTec som innebär en stor förändring 
för bolaget. De tar över marknadsföring av ChloraSolv och 
produkten ingår nu i deras hygienkoncept. Det första året som 

ordförande har detta nya viktiga samarbete varit i fokus på alla 
plan. Men alla nya möjligheter och marknader som nu öppnas 
för oss innebär också att vi måste hitta rätt balans. RLS Global är 
fortfarande ett litet bolag som nu är på väg ut i resten av världen. 

Vad ser du fram emot under 2022?
Allt tyder också på att dagens hälsoproblem med diabetes fort-
sätter att öka och därmed efterfrågan på behandling av svårläkta 
diabetesfotsår. Jag ser fram emot att göra ChloraSolv tillgängligt 
i många länder så att fler människor kan få effektiv hjälp. Vi har 
en mycket stark partner i ConvaTec och ser stora möjligheter 
att under året finnas i många länder i Europa. Nederländerna är 
klart och fler länder i Europa blir godkända under året. Parallellt 
med detta arbetar vi för att komma in på fler marknader – USA 
naturligtvis – men också i Mellanöstern ser vi stora möjligheter.  
Även när det gäller själva produkten, ChloraSolv,  intensifierar vi 
arbetet för fler användningsområden för sår – både på människor 
och djur.

Tre frågor till  
styrelseordförande  
Steve Krognes

Steve Krognes har lång erfarenhet från internationella läkemedelsföretag, där  
han bland annat varit head of M&A för Roche i sex år och CFO för ett av världens  
största biotechföretag, Genentech, i sex år. Steve Krognes är för närvarande CFO för 
biomedicin företaget Denali Therapeutics Inc med huvudkontor i San Francisco. 
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Styrelse
STEVE KROGNES
Styrelseordförande

Invald: 2016 
Född: 1968 
Utbildning: Civilekonom 
Tidigare uppdrag: CFO Genetech, Head of M&A för Roche 
Nuvarande uppdrag: CFO Denali Therapeuticals Inc, styrelseledamot i Gritstone Oncology 
Aktieinnehav: 1 487 578 aktier via RLS Intressenter AB (som har totalt 17 603 394 aktier)
Teckningsoptioner: 200 000
 Oberoende i förhållande till Bolaget och större aktieägare 

MATHIAS LEIJON 
Ordinarie ledamot 

Invald: 2021
Född: 1976
Utbildning: Ekonomistudier vid Uppsala Universitet samt National University of Singapore 
Tidigare uppdrag:  Global Head of Corporates, Institutions & Investment Banking, Nordea. 
CIO/Head of Fundamental Equities Nordea Asset Management. Senior Investment Manager, 
Pictet. Investment Director, Stena.
Nuvarande uppdrag: Styrelseledamot RLS Global, Styrelseordförande Blipp
Aktieinnehav: 1 848 333 aktier via RLS Intressenter AB (som har totalt 17 603 394 aktier)
Teckningsoptioner: 200 000 
Oberoende i förhållande till Bolaget och större aktieägare

CHRISTER HÄGGLUND 
Ordinarie ledamot 

Invald: 2012 
Född: 1953 
Utbildning: Civilekonom 
Tidigare uppdrag: Bland annat grundare av Proffice AB 
Nuvarande uppdrag: RLS Intressenter AB, Rentals United AB 
Aktieinnehav: 14 267 483 aktier via RLS Intressenter AB (som har totalt 17 603 394 aktier)
Teckningsoptioner: 200 000
Oberoende i förhållande till Bolaget och större aktieägare

KARIN ELIASSON 
Ordinarie ledamot 

Invald: 2017 
Född: 1961 
Utbildning: Kandidatexamen inom Human Resources 
Tidigare uppdrag: Autoliv Inc., TeliaSonera AB och SCA AB 
Nuvarande uppdrag: Skandia, Karolinska Universitetssjukhuset, Novus Group International 
AB och Nordic Paper AB 
Aktieinnehav: 27 000
Teckningsoptioner: 200 000 
Oberoende i förhållande till Bolaget och större aktieägare

ROLAND FRÖSING 
Ordinarie ledamot 

Invald: 2021
Född: 1960
Utbildning: Leg. Läkare (MD), Doktor i medicinsk Vetenskap (Ph), specialist i allmän kirurgi & urologi
Tidigare uppdrag: Medical Director Pfizer Sverige AB, Nordic Medical Director Astellas Pharma, 
Global Medical Director Mölnlycke Health Care, European Medical Director Mediwound Ltd, 
Senior Medical Adviser Abigo AB, ledamot i S2 Medical AB 2018–2021
Nuvarande uppdrag: RLS Global, Abigo Medical AB, Rewell Medical AB 
Aktieinnehav: 7 000
Teckningsoptioner: 200 000 

Kalendarium
DELÅRSRAPPORT Q1   
11 maj 2022

ÅRSSTÄMMA  
19 maj 2022

DELÅRSRAPPORT Q2 
26 augusti 2022

DELÅRSRAPPORT Q3  
24 november 2022

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 
2022  
24 februari 2023

Ledning
KARIN FISCHER
Chief Executive Officer 

Född: 1976 
Utbildning: Masterutbildning från Science  
in Business and Economics 
Tidigare positioner: Marketing- and  communication 
Director Getinge Infection  Control, Sales- and 
 Marketing Director USA XVIVO   
Perfusion AB och en rad olika befattningar  
inom Johnson & Johnson från 2000 till 2014.
Nuvarande uppdrag: Stille AB, PExA AB 
Aktieinnehav: 193 600 
Teckningsoptioner: 200 000

MAGNUS NOLMARK
Chief Operations Officer 

Född: 1965
Utbildning: Civilingenjör 
Tidigare positioner: Mölnlycke Health Care,
Independent Consultant
Aktieinnehav: 7 000
Teckningsoptioner: 100 000

EVA JAGENHEIM 
Chief Financial Officer 

Född: 1966 
Utbildning: MBA Civilekonom 
Tidigare positioner: CFO Crispin Porter 
Bogusky, CFO Softhouse Consulting AB, 
Koncern controller Adera, Business Consult 
Arthur Andersen och Revisor PWC 
Teckningsoptioner: 99 000

SUSANNE OLAUSSON
Chief Technology Officer 

Född: 1971
Utbildning: Filosofie Magister Kemi
Tidigare positioner: Produktutvecklingschef 
RLS Global, fristående konsult medicinteknik,  
chef R&D Support, produktutvecklare och 
projektledare på Astra Tech AB.
Teckningsoptioner: 100 000
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STYRELSE LEDNING
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