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Sammanfattning

ConvaTec har successivt tagit över 
 regionavtalen i Sverige    

1 JAN–31 MARS (föregående år inom parentes)    
• Nettoomsättningen uppgick till 305 TSEK (50 TSEK).    

• Rörelseresultatet uppgick till  -5 363 TSEK (-6 263 TSEK).     

• Resultatet per aktie före utspädning var  -0,07 SEK (-0,09 SEK).    

• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till  -6 730 TSEK (-5 834 TSEK).  

• Likvida medel vid periodens slut uppgick till 4 739 TSEK (13 163 TSEK).    

• Soliditeten uppgick till 77 % (85 %).     

HÄNDELSER UNDER KVARTAL 1   
• RLS notified bodies har genomfört kvalitetsrevisioner (ISO 13485 samt MDD) utan anmärkningar. 

RLS är i MDR -granskningsprocess vilken kommer bli klar enligt plan.

• Bolagets VD Karin Fischer har sagt upp sin anställning och sökandet efter efterträdare har påbörjats.

• ConvaTec har successivt under kvartalet tagit över regionavtalen i Sverige.   

• ChloraSolv levereras regelbundet till ConvaTecs centrallager i Nederländerna för vidare distribution 
ut i Europa.

• ChloraSolv har fått reimbursement i Nederländerna.  

• Då RLS inte bedriver någon verksamhet gentemot Ukraina, Ryssland eller Belarus påverkas bolaget 
inte direkt av vad som pågår där.
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Glädjande att  ChloraSolv blivit upphandlat
i flera regioner under första kvartalet

VD-ordet

Karin Fischer
CEO RLS Global

Mölndal,  
11 maj 2022 

1 januari 2022 tog ConvaTec över ledarskapet och 
marknadsansvaret för ChloraSolv i Europa. Nu börjar 
genomförandet av marknadsstrategin. RLS har stort 
fokus på att bredda sin närvaro i Mellanöstern samt 
etablera en ny affär inom djurvården. 
 

CONVATEC 
Per 1 januari 2022 har ConvaTec tagit över ledarskapet och 
marknadsansvaret i Europa. De första batcherna ChloraSolv har 
skeppats till ConvaTecs centrallager i Nederländerna. RLS har 
fortsatt sitt engagemang och utbildat de lokala teamen på de 
enskilda marknaderna. RLS och ConvaTec fördjupar samarbetet 
med syfte att ta fram ny, spännande preklinisk data som stöttar 
kommersialiseringen av ChloraSolv. ConvaTec medverkar på den 
största europeiska sårkongressen, EWMA, senare nu i maj. 
 
MARKET ACCESS 
Som en konsekvens av pandemin har de flesta regioner i 
Norden skjutit på regionupphandlingar. Sedan årsskiftet börjar 
de dock komma ikapp med dessa processer. Det är glädjande 
att  ChloraSolv nu blivit upphandlat i flera regioner under första 
 kvartalet under 2022. Dessa är ”Femklövern” (Uppsala, Sörm-
land, Västmanland, Dalarna och Örebro län), Jönköping, Jämt-
land samt Värmland. I de nordiska länderna har ConvaTec gjort 
prisjusteringar inom aktuella avtal.  

Arbetet fortsätter med syfte att etablera reimbursement i strate-
giska europeiska länder. I mars skickade ConvaTec in ansökan i 
Storbritannien och Drug Tariff. Inom den närmaste framtiden 
förväntas ChloraSolv vara godkänt för sjukhussegmentet – Natio-
nal Health Service (NHS). För primärvården och hemsjukvården 
är processen något längre. Storbritannien är en viktig strategisk 
marknad för avancerad sårvård. 

ChloraSolv har presenterats för key opinion leaders, KOL,  
i Frankrike och Tyskland. Dessa tester och utvärderingar är ett 
viktigt steg för kommande hälsoekonomiska studier. 

MELLANÖSTERN 
RLS har stora ambitioner att öka sin närvaro i Mellanöstern. 
Regionen har störst prevalens av svårläkta sår i världen. RLS 
har dialog med flera strategiska företag i regionen. Syftet är att 
 etablera en infrastruktur som leder till att ChloraSolv ska börja 
säljas i länder som Saudiarabien, Qatar, Dubai med flera. 

DJURSJUKVÅRD
Svårläkta sår är en stor problematik inom djurvården. Under 
första kvartalet har RLS arbetat i tätt samarbete med flera 
 veterinärer med syfte att utvärdera ChloraSolv på katt, hund och 
häst. Alla tester har mycket goda resultat. RLS är nu i dialog med 
flera intressenter med syfte att etablera ett nordiskt distributions-
nätverk för djursjukvården. När det nordiska nätverket är etablerat 
är ambitionen att finna partner för strategiska europeiska länder. 

REGULATORISK REVISION
RLS började även det här året med de årliga, viktiga kvalitets-
revisionerna enligt det europeiska direktivet MDD och standar-
den ISO 13485, med mycket bra resultat. För att möta kraven 
i det nya regelverket för medicintekniska produkter, MDR, har 
RLS skickat in uppdaterad teknisk dokumentation till vår notified 
body/anmält organ för deras granskning, som ett i flera led. Det 
här spännande arbetet pågår just nu enligt plan.
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Risker och osäkerhetsfaktorer
RLS Global AB utsätts för olika typer av risker i sin  verksamhet. 
Dessa kan generellt delas in i marknadsrelaterade risker, verksam-
hetsrelaterade risker samt finansiella risker.

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

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

Finansiella risker
Bolaget har ett negativt kassaflöde och kan få behov av mer 
kapital för att kunna följa befintlig affärsplan. Bolagets finansie-
ring sker långsiktigt och med respekt för aktieägarnas önskan att 
se en stadig värdetillväxt. En investering i RLS Global AB är en 
risk, men också en möjlighet till god avkastning. Ledningen för 
RLS har vidtagit åtgärder för att anpassa kostnader, effektivisera 
våra resurser och ser över våra processer. En av huvudägarna har 
beviljat en kredit på 20 MSEK. Ledningen bedömer att bolaget 
står starkt rustat för framtiden och dess utmaningar i och med 
de åtgärder som vidtagits. 

Finansiell information för  
januari–mars 2022 
Nettoomsättningen för januari–mars uppgick till 305 TSEK 
(50 TSEK). En ökning jämfört med föregående år. Covid-19- 
pandemin har släppt och RLS ser fram emot att komma ut 
till kunder då vårdinrättningarna i princip varit stängda för 
 introduktion av nya produkter.

Övriga rörelseintäkter för perioden uppgick till 306 TSEK 
(91 TSEK). De övriga rörelseintäkterna består främst av frakt och 
vidarefakturering av marknadskostnader. I föregående år ingick 
vidarefakturerade testkostnader.  

Rörelseresultatet på -5,4 MSEK (-6,3 MSEK) är bättre än före-
gående år. Detta beror främst på ökad försäljning men även 
rörelsens kostnader är lägre jämfört med föregående års. Detta 
beror till största del på att marknadskostnaderna vidarefakturerats 
till ConvaTec som under 2022 tagit över ansvaret för försäljning 
och marknadsföring av ChloraSolv. Periodens nettoinvesteringar 
var 0 TSEK (0 TSEK).

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

Nästa rapport
Nästa delårsrapport avseende april–juni 2022 planeras att 
 publiceras den 26 augusti 2022. 

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

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

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

Administrationsrapport 
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Administrationsrapport

RLS Global AB (publ)
Organisationsnummer 556726-3495

Göteborg den 11 maj 2022

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

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

Kontaktinformation
Karin Fischer, VD
E-post: karin.fischer@rlsglobal.se
Telefon: 0702 48 46 51

Eva Jagenheim, CFO
E-post: eva.jagenheim@rlsglobal.se
Telefon 0730 23 13 57
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Sammanfattning av finansiell information

JAN–MAR 2022 JAN–MAR 2021 JAN–DEC 2021

Nettoomsättning 305 50 653

Övriga intäkter 306 91 15 954

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 611 141 16 607

Rörelsens kostnader -5 558 -5 988 -26 149

Av- och nedskrivningar -416 -416 -1 479

RÖRELSERESULTAT -5 363 -6 263 -11 021

Finansiellt netto 208 -24 -218

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -5 155 -6 287 -11 239

Skatt på periodens resultat

PERIODENS RESULTAT -5 155 -6 287 -11 239

Not 31 MAR 2022 31 MAR 2021 31 DEC 2021

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggnings tillgångar 9 612 11 079 10 017

Materiella anläggnings tillgångar 61 96 72

Finansiella anläggnings tillgångar 2 211 2 171 2 211

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 11 884 13 346 12 300

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager 1 089 792 591

Kortfristiga fordringar 1 370 1 026 2 241

Kassa och bank 4 739 13 163 11 469

SUMMA OMSÄTTNINGS TILLGÅNGAR 7 198 14 981 14 301

SUMMA TILLGÅNGAR 19 082 28 327 26 601

Eget kapital 2 14 726 24 008 19 881

KORTFRISTIGA SKULDER

Övriga kortfristiga skulder 4 356 4 319 6 720

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 19 082 28 327 26 601

RESULTATRÄKNING (TSEK)

BALANSRÄKNING (TSEK)

6



Sammanfattning av finansiell information

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

JAN-MAR 2022 JAN-MAR 2021 JAN-DEC 2021

Antal aktier vid periodens slut 66 717 695 66 717 695 66 717 695

Genomsnittligt antal aktier* 66 717 695 66 717 695 66 717 695

Soliditet (%) 77 85 88

Avkastning på eget kapital (%) Neg Neg Neg

Avkastning på totalt kapital (%) Neg Neg Neg

EGET KAPITAL/AKTIE FÖRE UTSPÄDNING, SEK 0,22 0,36 0,45

AVKASTNING/AKTIE FÖRE UTSPÄDNING, SEK -0,07 -0,09 -0,34

P/E-tal Neg Neg Neg

JAN–MAR 2022 JAN–MAR 2021 JAN–DEC 2021

Kassaflöde från den löpande verksamheten -6 730 -5 834 -9 546

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 -40

Kassaflöde från finansieringsverksamheten** 0 0 825

PERIODENS KASSAFLÖDE -6 730 -5 834 -7 528

Likvida medel vid periodens början 11 469 18 997 18 997

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 4 739 13 163 11 469

NYCKELTAL

KASSAFLÖDESANALYS (TSEK)

** Inbetalda premier för teckningsoptioner. Program 2021–2024 till styrelse och personal. 
Totalt 1 500 000 optioner. Premien 0,55kr.
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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.

JAN–MAR 2022 JAN–MAR 2021 JAN–DEC 2021

EGET KAPITAL VID PERIODENS INGÅNG 19 881 30 295 30 295

Teckningsoptionspremier 825

Periodens resultat -5 155 -6 287 -11 239

EGET KAPITAL VID PERIODENS UTGÅNG 14 726 24 008 19 881

NOT. 2. EGET KAPITAL (TSEK)
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