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Sammanfattning

1 OKTOBER–31 DECEMBER  
(föregående år inom parentes)
• Nettoomsättningen uppgick till 291 TSEK 

(219 TSEK)

• Rörelseresultatet uppgick till -7,9 MSEK 
(-7,8 MSEK)

• Resultatet per aktie efter utspädning var -0,10 SEK 
(-0,09 SEK)

• Kassaflöde från den löpande verksamheten 
 uppgick till -5 779 TSEK (-4 887 TSEK)

• Likvida medel vid periodens slut uppgick till 
20,5 MSEK (11,5 MSEK)

• Soliditeten uppgick till 83% (75%)

• 1 JANUARI–31 DECEMBER  
(föregående år inom parentes)

• Nettoomsättningen uppgick till 1 198 TSEK 
(653 TSEK)

• Rörelseresultatet uppgick till -24,3 MSEK 
(-11,0 MSEK)

• Resultatet per aktie efter utspädning var 
-0,3 SEK (-0,14 SEK)

• Kassaflöde från den löpande verksamheten 
 uppgick till -23 569 TSEK (-8 353 TSEK)

• Likvida medel vid periodens slut uppgick till 
20,5 MSEK (11,5 MSEK)

• Soliditeten uppgick till 83% (75%)

• HÄNDELSER UNDER KVARTAL 1
• RLS notified bodies genomför kvalitetsrevisioner 

(ISO 13485 samt MDD) utan anmärkningar

• Bolagets VD Karin Fischer säger upp sin anställ-
ning och sökandet efter en efterträdare påbörjas

• Convatec tar under kvartalet successivt över 
region avtalen i Sverige

• ChloraSolv levereras regelbundet till Convatecs 
centrallager i Nederländerna för vidare distribu-
tion ut i Europa

• ChloraSolv får reimbursement i Nederländerna

• HÄNDELSER UNDER KVARTAL 2
• Bolagsstämma hålls 19 maj

• RLS skriver distributionsavtal för Mellanöstern 
med syfte att kommersialisera ChloraSolv

• RLS introducerar ChloraSolv inom djursegmentet 
i Skandinavien. Distributionsavtal signeras med 
Swevet för Danmark, Norge och Sverige

• ChloraSolv godkänns för bensår i Kuwait

HÄNDELSER UNDER KVARTAL 3
• Journal of Wound Care publicerar case studies 

gällande ChloraSolv från tre brittiska kliniker

• RLS Global genomför en nyemission genom kvitt-
ning av lån på totalt 10 000 TSEK och därigenom 
stärks bolagets soliditet

HÄNDELSER UNDER KVARTAL 4
• Björn Larsson tillträder som VD

• RLS genomför en nyemission (företrädes-
emission) och tillför därigenom 26,8 MSEK i 
likvida medel efter emissionskostnader

• Läkemedelsverket godkänner RLS trycksårs studie-
ansökan

• RLS deltar i konferensen Wounds UK i Harrogate, 
England

HÄNDELSER EFTER KVARTAL 4
• Extra bolagsstämma hålls 9 februari 2023

• Lars Johansson väljs till ny styrelseordförande

• RLS besöker Arab Health, en global hälso-
konferens i Mellanöstern
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sammans med vår partner Swevet. Den positiva responsen från 
veterinärer i uppstartsfasen under Q3 har lett till ett antal just nu 
pågående utvärderingar på veterinärkliniker landet runt. Fokus 
framåt är att ta användarnas positiva feedback från utvärdering-
arna och vårt starka momentum, till försäljning och expansion till 
andra nordiska länder.

NYA KLINISKA INDIKATIONER, GEOGRAFISK EXPANSION 
OCH AUTOMATISERAD TILLVERKNING 
I oktober blev vår ansökan godkänd om att inleda en klinisk 
studie med målet att få ChloraSolv godkänt för trycksår, en viktig 
kommersiell indikation. Studien förväntas, något försenad, inklu-
dera den första patienten under Q1.

När det gäller USA utvärderar vi kontinuerligt hur vi ska gå 
vidare på ett optimalt sätt för att nå amerikanskt myndighets-
godkännande, baserat på dialog och feedback från FDA. För att 
effektivt möta den förväntade kraftigt ökade efterfrågan under 
de närmaste åren har arbetet fortsatt enligt plan med projektet 
att automatisera produktionen av ChloraSolv. Vårt fokus och 
prioritet är att omsätta vår stora kommersiella möjlighet och den 
positiva feedbacken från kunder i ordrar och ökad försäljning – 
tillsammans med våra partners.

Jag ser fram emot att arbeta med RLS Global-teamet och 
våra partners för att fortsätta skapa värde och kommunicera 
framstegen med ChloraSolv-lanseringen – i nära dialog med er 
aktieägare. Tack för ditt förtroende för RLS Global! 

Fokus är att omsätta vår kommersiella möjlighet
ytterligare i ordrar och ökad försäljning

VD har ordet

Under fjärde kvartalet fortsatte RLS Global  fokusera 
på lansering och utrullning av ChloraSolv inom avance-
rad sårvård genom våra försäljningskanaler i Europa, 
Mellanöstern och inom djurhälsa i Skandinavien. 
Chlora Solv lanserades officiellt i Storbritannien och 
vi fick de första kommersiella ordrarna från Mellan
östern. Inom Djurhälsa har den positiva responsen 
från veterinärer lett till ett antal just nu pågående 
utvärderingar på veterinärkliniker.
Sedan jag tillträdde i oktober 2022 har jag fokuserat på och 
engagerat mig i samarbetet med RLS Global-teamet och att till-
bringa tid med våra partners, slutkunder och patienter, i Europa 
såväl som i Mellanöstern. Jag har fått positiv feedback och fått 
ta del av kundernas erfarenheter av hur ChloraSolv gör verklig 
skillnad för patienter och vårdpersonal och skapar värde för 
vårdgivare och samhälle. Att lansera innovativa produkter som 
ChloraSolv kräver kompetens, systematik och uthållighet. Man 
får också räkna med att det tar tid, särskilt inom medtech där 
man måste över olika trösklar i form av regulatoriska godkän-
nanden och beslut om reimbursement. Jag är helt övertygad 
om att det erfarna och mycket engagerade RLS Global-teamet, 
tillsammans med våra kompetenta säljpartners, kommer att 
leverera detta.

LANSERING I EUROPA, MELLANÖSTERN OCH INOM DJURHÄLSA
Convatec har fortsatt lanseringen i Europa med fokus på Stor-
britannien, Norden och Nederländerna. Storbritannien är en 
viktig marknad för avancerad sårvård och fungerar som referens 
för andra europeiska länder. Jag deltog i den officiella brittiska 
lanseringen av ChloraSolv på Wounds UK-konferensen i novem-
ber och fick uppleva både stor entusiasm hos Convatecs säljteam 
och positiv feedback från kunderna. Sedan början av 2023 finns 
ChloraSolv tillgängligt på NHS Drug Tariff-lista, vilket möjliggör 
reimbursement och breddar tillgången till ChloraSolv inom pri-
märvården och hemsjukvården – en bra grund för försäljnings-
tillväxt framåt.

I Mellanösternregionen fick vi i december de första kommer-
siella ordrarna från Kuwait, där en var en upphandling från häl-
sodepartementet. Detta innebär att ChloraSolv nu är tillgängligt i 
landets centrala distributionssystem. Myndighetsgodkännanden 
och marknadslanseringar förväntas i  Förenade Arabemiraten 
i slutet av Q1, och i såväl Saudiarabien som Qatar under Q2. 
För att säkerställa en stabil lansering besökte RLS team Dubai i 
januari 2023 för att hålla en rad affärsmöten och säljutbildningar 
med våra distributörer.

Inom Djur hälsa fortsatte lanseringen i Sverige under Q4 till-
Björn Larsson
VD, RLS Global

Mölndal,  
28 februari 2023

Vårt fokus och prioritet är att omsätta vår 
kommersiella möjlighet och den positiva 
feedbacken från kunder i ordrar och ökad 
försäljning – tillsammans med våra part-
ners.

3



Risker och osäkerhetsfaktorer
RLS Global AB utsätts för olika typer av risker i sin verksamhet. 
Dessa kan generellt delas in i marknadsrelaterade risker, verk-
samhetsrelaterade 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 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. 

Bolaget har ingen verksamhet i Ryssland, Ukraina eller 
 Belarus och påverkas inte direkt av händelserna i den regionen.

Finansiella risker
Bolaget har ett negativt kassaflöde och kan få behov av mer kapi-
tal 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 och resurser samt 
ser kontinuerligt över processer.

Finansiell information  
för oktober–december 2022
Nettoomsättningen för oktober–december uppgick till 291 TSEK 
(219 TSEK). En ökning jämfört med föregående år.

Övriga rörelseintäkter för perioden uppgick till 129 TSEK 
(368 TSEK). De övriga rörelseintäkterna   består främst av frakt 
och vidarefakturerade kostnader, föregående år består av frakt.

Rörelseresultatet på -7,9 MSEK (-7,5 MSEK) är något lägre än 
föregående år. Detta beror främst på ökade konsultkostnader 
gällande automatiseringsprojektet. Periodens nettoinvesteringar 
var 3,9 MSEK (0 SEK). Periodens investeringar gäller maskindelar 
ingående i automatiseringsprojektet.

Finansiell information  
för januari–december 2022
Nettoomsättningen för januari–december uppgick till 1 198 TSEK 
(653 TSEK). 

Övriga rörelseintäkter för perioden uppgick till 554 TSEK 
(15 954 TSEK). Årets intäkter består främst av vidarefakturerade 
marknadskostnader till ConvaTec. Föregående års intäkter består 
till största del av betalningen från ConvaTec som RLS erhöll som 
ett led i vårt samarbete. 

Rörelseresultat på -24 368 TSEK (-11 021 TSEK) är lägre än 
föregående år. Detta beror till största del på den betalning från 
ConvaTec som intäktsfördes föregående år.  

Periodens nettoinvesteringar var på 3 902 TSEK (0 TSEK). 
Årets investering avser maskindelar till automatiseringsprojektet. 

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

Nästa rapport
Nästa delårsrapport för Q1 avseende januari–mars 2023 pla-
neras att publiceras den 12 maj 2023. Årsredovisningen 2022 
förväntas finnas på hemsidan vecka 18. Bolagsstämma planeras 
15 juni 2023. Q2-rapporten publiceras 25 augusti 2023, Q3-rap-
porten publiceras 23 november 2023 och bokslutskommunikén 
publiceras 29 februari 2024. Rapporterna publiceras på hemsi-
dan: rls.global/investor/calendar/

Försäkran
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna 
kvartals rapport 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.

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

Koncernens utveckling
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Koncernens utveckling

RLS Global AB (publ)
Organisationsnummer 556726-3495

Göteborg den 28 februari 2023

Lars Johansson 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
Björn Larsson, VD
E-post: bjorn.larsson@rlsglobal.se
Telefon: 0766 20 17 25

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

BALANSRÄKNING (TSEK)

OKT–DEC 2022 OKT–DEC 2021 JAN–DEC 2022 JAN–DEC 2021

Nettoomsättning 291 219 1 198 653

Övriga intäkter 129 368 544 15 954

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 420 587 1 742 16 607

Rörelsens kostnader -7 991 -7 833 -24 448 -26 149

Av- och nedskrivningar -416 -232 -1 662 -1 479

RÖRELSERESULTAT -7 987 -7 478 24 368 -11 021

Finansiellt netto -168 -95 1 -218

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -8 155 7 573 24 367 11 239

Skatt på periodens resultat

PERIODENS RESULTAT -8 155 7 573 24 367 11 239

Not 31 DEC 2022 31 DEC 2021

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggnings tillgångar 8 397 10 017

Materiella anläggnings tillgångar 3 933 72

Finansiella anläggnings tillgångar 2 214 2 211

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 14 544 12 300

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager 582 591

Övriga kortfristiga fordringar 3 056 2 241

Kassa och bank 20 532 11 469

SUMMA OMSÄTTNINGS TILLGÅNGAR 24 170 14 301

SUMMA TILLGÅNGAR 38 714 26 601

Eget kapital 2 32 048 19 881

KORTFRISTIGA SKULDER

Övriga kortfristiga skulder 6 666 6 720

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 38 714 26 601

6



Sammanfattning av finansiell information

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

NYCKELTAL (TSEK)

KASSAFLÖDESANALYS (TSEK)

OKT–DEC 2022 OKT–DEC 2021 JAN–DEC 2022 JAN–DEC 2021

Antal aktier vid periodens slut 79 874 705 66 717 695 79 874 705 66 717 695

Genomsnittligt antal aktier* 75 613 399 66 717 695 68 941 621 66 717 695

Soliditet (%) 83 75 83 75

Avkastning på eget kapital (%) -25 -38 -76 -57

Avkastning på totalt kapital (%) -21 -28 -63 -42

EGET KAPITAL/AKTIE FÖRE UTSPÄDNING, SEK 0,48 0,30 0,48 0,30

RESULTAT/AKTIE FÖRE UTSPÄDNING, SEK -0,12 -0,11 0,37 -0,17

OKT–DEC 2022 OKT–DEC 2021 JAN–DEC 2022 JAN–DEC 2021

Kassaflöde från den löpande verksamheten -5 779 -4 887 -23 569 -8 353

Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 902 -3 902

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 26 517 36 534 825

PERIODENS KASSAFLÖDE 16 836 -4 887 9 063 -7 528

Likvida medel vid periodens början 3 696 16 356 11 469 18 997

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 20 532 11 469 20 532 11 469

7



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)

OKT–DEC 2022 OKT–DEC 2021 JAN – DEC 2022 JAN – DEC 2021

EGET KAPITAL VID PERIODENS INGÅNG 13 686 27 454 19 881 30 295

Teckningsoptioner 825

Nyemission 26 517 36 534

Periodens resultat -8 155 -7 573 -24 367 -11 239

EGET KAPITAL VID PERIODENS UTGÅNG 32 048 19 881 32 048 19 881
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