Pressmeddelande 2006-08-18

Yield knoppar av Archelon
Styrelsen i Yield AB har beslutat att hösten/vintern 2006 särnotera det helägda
dotterbolaget Archelon Mineral AB. För varje 6-tal aktier i Yield erbjuds aktieägarna
att teckna en ny aktie i Archelon för kronor 1:20. Archelon tillförs därmed ca 16,4
Mkr och Yields ägarandel minskar till ca 53 %. Vid eventuell överteckning förbinder
sig Yield att erbjuda aktieägarna att förvärva befintliga aktier i Archelon, varvid
Yields ägarandel kan minska till ca 48 %. I det fall Yields aktieägare ej tecknar hela
erbjudandet kommer allmänheten att erbjudas deltaga i erbjudandet på
teckningskursen kronor 1:45.
Avstämningsdag för aktieägare i Yield för att kunna deltaga i erbjudandet är fredagen
den 18 augusti 2006. Sista handelsdag i Yield-aktien för att deltaga i erbjudandet var
tisdagen den 15 augusti 2006.
Archelon bedriver prospekteringsverksamhet i Sverige. Bolaget har 13 st gällande
undersökningstillstånd avseende bas- och ädelmetaller samt diamant. Prospektering
sker bland annat i samarbete med börsnoterade International Gold Exploration AB
(IGE). Därutöver äger Archelon en fastighet i Trollhättans kommun, där stora
mängder kromhaltig kalk deponerats från AB Ferrolegeringars verksamhet under
1950- och 60-talen. Krominnehållet förväntas kunna återvinnas med god lönsamhet.
Archelon har även startat verksamhet i Serbien med avsikt att utvinna tennmineralet
kassiterit ur kända förekomster.
”Särnoteringen av Archelon Mineral är en konsekvens av ett beslut att renodla
verksamheten i Yield. Archelon kommer att utöka sina prospekteringsinsatser och
planerad projektutveckling. Archelon-aktien kommer efter nyemissionen att listas på
en marknadsplats för aktiehandel. Därmed skapas även nya intressanta möjligheter för
Archelon, inte minst i samband med förvärv.” säger Yields vd Tore Hallberg.
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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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