Pressmeddelande 21 februari 2008
Yield delar ut stor andel av substansen och förvärvar portföljbolag
Styrelsen i Yield har beslutat föreslå årsstämman utdelning av innehaven i
Archelon Mineral respektive Svenska Capital Oil. Innehaven i de båda bolagen
uppgår till 14,2 miljoner resp 6,7 miljoner aktier. Baserat på senaste veckans
kurser är det totala värdet på utdelningen ca 30 Mkr. Avstämningsdag för rätt till
utdelningen blir fredag den 28 mars. Sista dag för handel med rätt till utdelningarna blir tisdag den 25 mars. För varje 5,85-tal aktier i Yield erhålles 1 aktie i
Archelon. För varje 12,38-tal aktier i Yield erhålles 1 aktie i Svenska Capital Oil.
Bakgrunden till utdelningen är att värdet på Yields innehav i dessa bolag ofta
har överstigit marknadsvärdet på Yield. En utdelning av innehaven skulle därmed kunna ge Yields aktieägare ett större totalt värdeinnehav.
I samband med årsstämman föreslås även ett förvärv av Scandinavian Financial
Management Holding AB (SFM). Yield äger sedan tidigare 8 % av bolaget. SFM
tillför Yield följande:
- innehav av ett tiotal bolag av vilka några står inför bred kommersialisering med
en omfattande potential för tillväxt samt möjlig listning
- ett management med lång och bred erfarenhet av investeringar i och utveckling
av onoterade bolag
- ett kapital för fortsatt dynamisk utveckling.
Som betalningsmedel för förvärvet kommer nyutgivna aktier i Yield att användas. Antalet aktier i Yield kommer därmed att öka från 82 962 962 till 262 362 962
stycken, varav ca 6,7 miljoner A-aktier. Betalningen baseras på ett värde av SFM
uppgående till 50 Mkr. De nya Yield-aktierna åsätts därmed ett värde på 25,6 öre
styck. Det är lägre än marknadskursen på Yield men ska ses mot bakgrund av att
de nya aktierna ej ger rätt till utdelningen av aktier i Capital Oil eller Archelon.
Ytterligare information om utdelningarna samt förvärvet kommer att presenteras i Styrelsens fullständiga förslag, vilken publiceras på bolagets hemsida senast
10 mars 2008.
Förslagen om utdelning resp förvärv stöds av aktieägare representerande ca
38 % av rösterna i Yield.
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Yield AB (publ) har som primär affärsidé att bistå med tjänster och kapital till bolag som önskar få
sin aktie noterad på handelsplats för aktier. Yieldaktien handlas på Göteborgs OTC-lista under
kortnamnet Yild OTCB. Yield har ca 3 500 aktieägare.
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