Pressmeddelande 2006-10-06
Nyemission i Archelon Mineral ger resurser för intressanta mineralprojekt

Enligt meddelande den 18 augusti 2006 har styrelsen i Archelon Mineral AB beslutat
genomföra en publik nyemission omfattande totalt 13 827 161 aktier varav 333 334 av
serie A och 13 493 827 av serie B.
Archelon är idag ett helägt dotterbolag till Yield AB. Motivet för emissionen är att
tillföra Archelon kapital för att bolaget i egen regi skall utveckla befintliga och
framtida projekt. Ytterligare motiv är att säkerställa att Archelon-aktien får tillräcklig
likviditet i handel som har för avsikt att upptagas på Göteborgs OTC-lista.
Teckningskursen är satt på två nivåer där allmänheten erbjuds teckna aktier till kursen
1,45 kronor och där de som per avstämningsdag den 18 augusti 2006 ägde A- och/eller
B-aktier i Yield äger företräde samt rätt att teckna aktier till kursen 1,20 kronor. För
varje innehav av 6 aktier i Yield per denna avstämningsdag tilldelas dessa aktieägare
rätten att teckna 1 aktie i Archelon. Teckning sker genom kontant betalning.
Vid fullteckning kommer aktiekapitalet att öka med högst 553 086,44 kronor.
Teckningstid är 6 november – 20 november 2006.
Prospekt och anmälningssedel kommer att inför teckningstidens början skickas till
samtliga Yields aktieägare per avstämningsdagen den 18 augusti samt kan därefter
även beställas från Yield AB eller från Thenberg & Kinde Fondkommission AB.
Nyemissionen ger Archelon möjlighet att upparbeta existerande projekt inom
metallåtervinning samt även investera i andra företag verksamma inom denna bransch.
Därutöver får Archelon resurser att bedriva offensiv prospektering inom bolagets
undersökningstillstånd.

Göteborg den 6 oktober 2006
Styrelsen i Yield AB

För ytterligare information kontakta:
Tore Hallberg
VD Yield AB
Tfn: 031-131190, 0706-237390
E-post: tore.hallberg@yield.nu

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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