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Utbyte av aktieslag, handel med AK B i Yield AB inleds den 13 oktober
Bolagsstämman i Yield AB har beslutat om förändring av bolagsordningen. Ändringen
innebär att Bolaget utger A- och B-aktier från att tidigare enbart utgivit ett aktieslag.
Avstämningsdag för förändringen är den 17 oktober 2005 då A- och B-aktier utges.
Förändringen innebär att:
– Den 12 oktober, är sista dag för handel med det tidigare aktieslaget.
– Den 13 oktober, inleds handeln med AK B.

Beslut om nyemission
Styrelsen i Yield AB (publ) har den 30 september 2005 beslutat att bolagets aktiekapital
skall ökas med högst 720 000 kr genom en nyemission om högst 36 000 000 B-aktier.
Rätt att teckna de nya aktierna tillfaller, med företrädesrätt, samtliga A- och Baktieägare som per den 28 oktober 2005 (avstämningsdag) är införda i den av VPC AB
förda aktieboken. Dessa aktieägare äger rätt att teckna en (1) ny B-aktie per varje en (1)
A- eller B-aktie som de innehar på avstämningsdagen. För det fall emissionen ej
fulltecknas enligt ovan skall allmänheten och/eller institutionella placerare äga rätt
teckna de resterande aktierna. Avstämningsdagen är den 28 oktober 2005. Sista
handelsdag inklusive teckningsrätter är den 25 oktober, första handelsdag exklusive
teckningsrätter är den 26 oktober. Emissionskursen är 22 öre per aktie vilket innebär att
nyemissionen inbringar cirka 7 920 000 kr före avdrag för emissionskostnader.
Teckningstid är beslutad till den 7 – 22 november 2005.
Handel teckningsrätter på Göteborgs OTC-lista: 7 november – 17 november 2005
Första handelsdag BTA på Göteborgs OTC-lista : 7 november 2005
Beslutet i dess fullständiga lydelse hålls tillgängligt på bolagets kontor från och med
den 17 oktober 2005 under adress Yield AB, Södra Allégatan 13, 413 01 Göteborg och
kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
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