Pressmeddelande 2006-07-06
Yield investerar i tillväxtbolag
Yield har genomfört två investeringar i bolag kännetecknade av uppstart i branscher med stark
tillväxt.
1. Poker & Spel Invest AB (PSI) investerar i företag med god lönsamhetspotential och
möjlighet till stark tillväxt inom internetbaserade spel, främst poker. Yield ser även i denna
investering en möjlighet till god värdeutveckling. I bolaget finns efter Yields investering ca 50
miljoner aktier. Yields teckningskurs uppgick till 2 kronor per aktie. Yields ägarandel uppgår
därefter till ca 1,3 procent av bolaget. Yield har även medverkat till en ägarspridning av aktier
i bolaget och Yields aktieägare representerar därmed också ett ägande i PSI.
Inom huvudägarna finns flera internationellt etablerade spelare, bland annat Erik Sagström. I
styrelsen återfinns bland andra Bengt Jönsson, tidigare VD för ATG, Per Ericsson, tidigare
VD Novamedia (Bingo-Lotto), samt Bingo-Lottos tidigare programledare Lars Kronér. PSI
har ambitionen att börsnotera aktien.
2. Public Eye är en bildbyrå för nyhetsmaterial anskaffat av allmänheten via det kraftigt
ökande användandet av kameratelefoner och digitalkameror. Public Eye kommer det närmaste
året att lanseras internationellt med målsättningen att bli en ledande aktör inom området. Yield
ser i investeringen en möjlighet till god värdeutveckling.
Yield har investerat i bolaget genom att förvärva aktier från en av bolagets grundare. Som
betalningsmedel för förvärvet har Yield med stöd av bemyndigande från årsstämma använt
1 728 395 st nya Yield-aktier med kurs baserad på genomsnittlig betalkurs för Yield under
perioden 28 april – 5 maj i år, vilken uppgick till 81 öre. Yields ägarandel uppgår därefter till
ca 3,5 procent av bolaget.
Bakom Public Eye står bland annat Johannes Bertorp, grundare av Wineasy och därefter
riskkapitalist inom IT-området. Bolagets VD är Mattias Ödlund, med bakgrund som strateg
inom IT & säkerhet.
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Yield AB (publ) har som primär affärsidé att bistå med tjänster och ägarspridning i bolag som
vill få sin aktie listad på handelsplats för aktier. I Yields verksamhet ingår även att identifiera,
förädla och ägarsprida till Yields aktieägare råvaruprojekt i tidiga skeden. Yieldaktien
handlas på Göteborgs OTC-lista under kortnamnet Yild OTCB. Yield har ca 3 700 aktieägare.
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