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Yield förvärvar 10 procent av Scandinavian Financial Management och inleder
strategiskt samarbete
Yield har träffat avtal om förvärv av 10 procent av Scandinavian Financial Management AB,
Göteborg (SFM). SFM arbetar med Financial Management och Sales Growth Management,
både som investerare av riskkapital och/eller konsulter. SFM drivs av åtta partners, alla med
lång praktisk erfarenhet av att bygga upp, utveckla, driva och sälja företag på en internationell
marknad. Grundläggande för SFMs strategi är att ta ett aktivt och gärna ett operativt
engagemang i bolagen för att affärsutveckla samt utveckla och driva säljarbetet.
Bland SFMs många innehav kan nämnas följande:
– Aitellu, ett tillväxtbolag inom artificiell intelligens (www.aitellu.com)
– JLT (Johnsson Lighting Technologies) utvecklar belysningssystem baserade på LEDteknologin (www.jltsweden.com)
– Hagel & Dis, med ett unikt patent inom spel på väder (www.hagelodis.se)
– Clever Media, utvecklar digitala informationssystem för besökare till museum och
utställningar (www.clevermedia.se)
– iRobis, utvecklar avancerad programvara för intelligenta robotar (www.irobis.com)
I samband med genomförd affär inleder Yield och SFM ett strategiskt samarbete. Yields
aktieägare kan komma att erbjudas delägande på fördelaktiga villkor i de bolag SFM utvecklar
och vilka står inför publik notering. SFM och Aitellu är bolag som inom det närmaste året kan
stå inför introduktion på handelsplats för aktier.
Styrelsen i Yield bedömer investeringen som en intressant finansiell placering som därtill
skapar ett samarbete som skall öka takten i intressanta erbjudanden till Yields aktieägare, där
de erbjuds såväl företräde som i vissa fall även lägre teckningskurser jämfört med
allmänheten.
– För oss innebär detta avsevärt förbättrade möjligheter att kapitalisera våra innehav och
samtidigt förbättra möjligheterna att notera de bolag vi arbetar med, säger SFMs VD Staffan
Hillberg.

För ytterligare information kontakta:
Patric Perenius, VD Yield, 031 13 11 90, www.yield.nu
Staffan Hillberg, VD SFM, 031-708 17 86, www.sfmab.com

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. Yield-aktien handlas på Göteborgs OTC-lista
och Nordic MTF. Yield har ca 3 500 aktieägare.
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