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Årsstämma

Utdelning av innehav

Årsstämma i Yield AB (publ) hålls tisdagen den 25 mars
2008 kl 15:00 i konferensrum Stockholm, Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36-38 i Göteborg.

Styrelsen i Yield kommer att föreslå årsstämman dels
förvärv av Scandinavian Financial Management AB
(SFM), dels utdelning av en stor andel av bolagets substans. Aktieägare representerande ca 38 % av rösterna
stöder förslagen. Ett godkännande av årsstämman innebär bland annat att Yield får nya huvudägare, nytt management, en till delar ny styrelse samt nya innehav av
onoterade bolag. Ytterligare information om utdelningarna samt förvärvet kommer att presenteras i Styrelsens
fullständiga förslag, som publiceras på bolagets hemsida
senast den 10 mars 2008.
I sitt årliga utdelningsförslag ska styrelsen beakta bolagets utvecklings- och investeringsbehov.

Anmälan till stämman
Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast
den 17 mars 2008 vara införd i den av VPC AB förda
aktieboken, dels anmäla sin avsikt att delta senast den
19 mars 2008 kl 12:00.
Anmälan skall ske per telefax 031-711 41 32, per email info@yield.nu eller skriftligen till bolaget under
adress: Yield AB, Södra Allégatan 13, 413 01 Göteborg.
Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt
eventuella biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i
stämman, senast den 17 mars 2008 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om
detta i god tid före den 17 mars 2008.

Informationsgivning till aktieägare
Yield strävar efter att fortlöpande förbättra informationsgivningen till aktieägarna. Den skall baseras på öppenhet, tät aktieägarkontakt och uttömmande information.
Yields avsikt är att kontinuerligt ge aktiemarknaden underlag för värdering av bolagets olika projekt. Följ utvecklingen på www.yield.nu.

Behörighetshandlingar
För ombud som företräder aktieägare bör fullmakt översändas i samband med anmälan. Företrädare för juridisk
person skall vara firmatecknare eller ha fullmakt av firmatecknare och kunna styrka firmatecknares behörighet
med registreringsbevis eller motsvarande handling.

Kallelse
Formell kallelse till bolagsstämman med angivande av
ärenden infördes i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Industri måndagen den 25 februari 2008.
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Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport för perioden januari – mars 2008 lämnas
torsdagen den 22 maj 2008.
Delårsrapport för perioden januari – juni 2008 lämnas torsdagen den 28 augusti 2008.
Delårsrapport för perioden januari – september 2008
lämnas torsdagen den 20 november 2008.
Bokslutskommuniké för 2008 lämnas torsdagen den
26 februari 2009.

År 2007
• Yield investerade i Challenger Mobile motsvarande ca 6 % av aktiekapitalet.
Challenger Mobile representerar ett nytt sätt att använda mobiltelefonen
innebärande kraftigt sänkta kostnader. Bolagets teknik ger möjlighet för
företag och privatpersoner att ringa över GSM och internet på samma
telefon.
• Yield investerade i Ericstam & Company AB motsvarande ca 7 % av aktiekapitalet. Bolaget har utvecklat en metod för att öka säkerheten vid PINkodshantering. Förhandlingar pågår med ledande affärsbank.
• Yield förvärvade 10 procent av Scandinavian Financial Management och
inledde strategiskt samarbete.
• Yields aktieägare erbjöds att med rabatt och företräde teckna aktier i
CybAero inför listning på First North.
• Yields aktieägare gavs företräde och rabatt vid köp av aktier i Thenberg &
Kinde Fondkommission AB (publ).
• Yields aktieägare gavs företräde och rabatt vid nyemission i Mobile Business
Challenger MBC AB (publ).
• Intressant utveckling i intressebolag:
Archelon Mineral har under perioden haft en dynamisk utveckling med
bland annat följande:
- Investering i Trollhättan Mineral motsvarande 25 % av aktiekapitalet.
Därutöver kommer Archelons aktieägare att vederlagsfritt tilldelas 10 % av
ägandet.
- Bolaget har tillsammans med NGM-noterade IGE Nordic AB påträffat en
lovande guldmineralisering i Solvik, Dalsland.
- Bolagets innehav i Kilsta Metall utvecklas mycket positivt.
Svenska Capital Oil inledde en ny fas i sitt arbete med att utveckla oljefält
i västra Ukraina i och med att borrning påbörjades. Med tanke på de mycket
goda resultaten i första brunnen kommer tester av underliggande lager att
göras då mätningarna ger goda indikationer att det finns ytterligare
oljeförande lager.
Händelser 2008
• Årsstämman 2007 beslutade omvandla reservfondens bundna egna kapital
till fritt eget kapital att användas enligt belsut av bolagsstämma. Yields
styrelse beslöt att föreslå årsstämman 2008 att dela ut delar av bolagets
innehav i Archelon Mineral och Svenska Capital Oil.
• 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.
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Styrelsens kommentar
Bäste aktieägare!
Yield har sedan verksamheten startade år 2005 genom-

I denna årsredovisning finner ni en översiktlig beskriv-

fört en rad av olika affärer, alla med ett gemensamt mål:

ning av den portfölj av aktieinnehav som ägs av Scandi-

att skapa mervärden för våra aktieägare. Det har bland

navian Financial Management Holding AB. Som betal-

annat resulterat i en kraftig värdeutveckling av aktien

ningsmedel för förvärvet kommer nyutgivna aktier i Yield

sedan den första och enda företrädesemissionen bola-

att användas. Antalet aktier i Yield kommer därmed att

get genomfört. Därtill har aktieägarna kunnat ta del av

öka från 82 962 962 till 262 362 962 stycken, varav ca

vederlagsfria aktier samt erbjudanden varav vissa visat

6,7 miljoner A-aktier. Betalningen baseras på ett värde

mycket god värdetillväxt.

av SFM uppgående till 50 Mkr. Det innebär att de nya

Verksamheten i Yield har drivits med knappa resurser

Yield-aktierna åsätts ett värde på 25,6 öre styck. Det är

som ändå skapat en kraftigt positiv substansutveckling i

lägre än marknadskursen på Yield men ska ses mot bak-

bolaget. Sålunda motsvarar innehaven i Archelon och

grund av att de nya aktierna ej ger rätt till utdelningen

Capital Oil betydande värden.

av aktier i Capital Oil eller Archelon.

I syfte att tillföra värden till bolagets aktieägare före-

Efter föreslagen affär får Yield nya huvudägare med

slås på årsstämman en utdelning av dessa innehav. Inte

Långedrags Båtvarv AB i spetsen. Ett bolag som ägs av

minst eftersom Yield-aktien under vissa perioder värde-

bröderna Hans och Lars Wiklund, industrialister i Göte-

ras under bolagets substans. En utdelning ger därmed

borg välkända framförallt som entreprenörer av bolaget

Yields aktieägare ett högre totalt värdeinnehav.

Nimbus Boats. Bröderna har uttryckt sin ambition att

För att även i fortsättningen kunna skapa nya värden

vara långsiktiga och ansvarstagande huvudägare i det

och ge aktieägarna attraktiva erbjudanden eller utdel-

nya Yield. Yield kommer i och med affären även att få

ningar föreslås även ett förvärv av Scandinavian Finan-

en till delar ny styrelse och nytt management.

cial Management Holding AB. Ett bolag som tillför Yield
följande:
- innehav av ett tiotal bolag av vilka några står inför
bred kommersialisering med en omfattande potential

Styrelsen i Yield bedömer att ett förvärv av bolaget
innebär en fortsatt ökad möjlighet att dels skapa mervärden genom utdelningar och erbjudanden för aktieägarna, dels skapa ökad substans i Yield.

för tillväxt samt möjlig listning
- ett management med lång och bred erfarenhet av

Göteborg i mars 2008

investeringar i och utveckling av onoterade bolag
- ett kapital för fortsatt dynamisk utveckling.
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Styrelsen i Yield

Yields innehav per 2007-12-31
Archelon Mineral

CybAero

Antal aktier: ca 14,2 miljoner. Kurs 1:10 kr. Marknadsvärde ca 15,6 Mkr. Listat på Göteborgs OTC-lista/Nordic
MTF.
Archelon har som affärsidé att identifiera, förädla och
skapa mervärden i tidiga råvaruprojekt.

Antal aktier: 50 000 st. Kurs
ca 5 kr. Marknadsvärde ca
0,25 Mkr. Listat på First
North.
CybAero utvecklar, tillverkar och marknadsför obemannade flygande farkoster, så kallade Unmanned Aerial
Vehicles.

Svenska Capital Oil
Antal aktier: ca 8,6 miljoner.
Kurs 1,71 kr. Marknadsvärde
ca 14,7 Mkr. Listat på First
North.
Capital Oil är ett svenskt
oljeprospekterings- och produktionsbolag med verksamhet i Ukraina. Bolaget arbetar för närvarande med prospektering i två licensblock i
västra delen av landet.

Opus Prodox
Antal aktier: ca 700 000. Kurs 2,73
kr. Marknadsvärde ca 1,9 Mkr.
Listat på First North.
Opus är en industriell high-tech
koncern med inriktning på miljöoch säkerhetskontroll av fordon.

PSI Spelinvest
Antal aktier: 400 000 st. Kurs ca 0,50 kr. Marknadsvärde ca 0,2 Mkr. Listat på First North.
PSI är en företagsgrupp som investerar i och utvecklar internetbaserade spelbolag.

Scandinavian Financial Management
Yield innehar 8 procent av aktiekapitalet. Förvärvas av
Yield villkorat av årsstämmans beslut. Se separat info
”Styrelsen fullständiga förslag till beslut” på Yields
hemsida.

Public Eye/Intius
Yield innehar 3,5 procent av aktiekapitalet. Bolaget förvärvades av Intius AB, noterat på Aktietorget. Marknadsvärde efter sammanslagning ca 0,7 Mkr.
Intius mål är att bli en ledande aktör inom avgiftsbelagda, volymdrivna, generiska handelstjänster på internet.

Challenger Mobile

Ericstam & Company

Antal aktier: 118 000.
Teckningskurs i senaste
emission 28:40 kr.
Marknadsvärde ca 3,3
Mkr. Planerar listning av
aktien under 2008.
Bolaget representerar
ett nytt sätt att använda
mobil-telefonen innebärande kraftigt sänkta kostnader. Företag och privatpersoner kan ringa via GSMs utbredda täckning och
internets unika kostnadseffektivitet.

Yield innehar 7 procent av aktiekapitalet. Marknadsvärde
svårbedömt, ca 0,5 Mkr.
Ericstam Innovation är specialiserat på ökad säkerhet
vid användande av PIN-koder.

International Tube Machinery
Yield innehar 25 procent av aktiekapitalet. Osäkert
värde, ca 0,5 Mkr.
Bolaget innehar ett royaltyavtal med Tivox Sweden
AB avseende produkter inom rörautomation.
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Översiktlig beskrivning av SFM och bolagets innehav
SFM’s koncept
SFM är ett riskkapitalbolag som tillför kapital kopplat
med kompetens i ett aktivt engagemang för att skapa
långsiktig värdetillväxt. SFM deltager i styrelsearbetet
men bidrar även med eget management.
SFMs ledord är långsiktig värdetillväxt och aktivt engagemang.

SFM kommer även att aktivt söka mogna bolag med
positiva kassaflöden. I Västra Götaland med omnejd finns
ett brett utbud av företag inom olika industrier och
marknader. Detta kombinerat med pågående generationsskiften skapar en intressant marknad för en stark
aktör. Genom att investera i bolag med positivt kassaflöde kan SFM även belåna innehaven och få en intressant hävstång på investeringen.

Affärsprocess
SFMs arbete med att skapa värde i portföljbolagen sker
i fyra faser:
1 Affärsflöde - skapa ett rikt inflöde av affärsmöjligheter.
2 Analys - med industriell kunskap och finanskompetens göra en genomgripande analys för att
värdera vilka företag vi vill engagera oss i.
3 Genomförande - upprätta detaljerade affärsplaner
och bygga en organisation där vi ofta deltar själva
för att bygga ett långsiktigt lönsamt företag.
4 Exit - när företaget är moget att stå på egna ben
skapas en långsiktig ägarstruktur för ett livskraftigt,
autonomt företag.

Flöde av propåer
SFM arbetar aktivt för att strukturera ett flöde av nya
propåer och affärsidéer. Under ett år går bolaget igenom flera hundra nya affärsidéer varav en djupanalys
utförs av ca 10%. För att skapa ett kraftigt affärsflöde
krävs ett aktivt nätverk med många olika aktörer.
Sedan starten har SFM byggt upp långsiktiga relationer med praktiskt taget alla regionala aktörer varav de
viktigaste är följande:
- Universitet och högskolor i Västsverige
- Forskningsinstitut
- Inkubatorer
- Riskkapitalbolag och andra finansiella aktörer som
t ex företagsförmedlare
- Banker och förmögenhetsförvaltare
- Revisorer och jurister
- Branschorganisationer, SFM är medlem i Svenska
Riskkapitalföreningen (SVCA) och Europeiska
Riskkapitalföreningen (EVCA).

Strategi
Ett samgående med Yield skapar många intressanta
möjligheter för den existerande portföljen samt ger SFM
möjligheter till en bredare investeringshorisont.
Den existerande portföljen kommer att aktivt förvaltas t ex genom ägarspridning och kapitalanskaffning
samt slutligen en eventuell notering om och när bolaget är moget för detta.
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Aitellu Business Intelligence
Aitellu är ett mjukvarubolag som fokuserar på utveckling och marknadsföring av avancerade verktyg för analys och presentation av stora- och komplicerade datamängder. Aitellu använder unika applikationer inom
Artificiell Intelligens (AI) i analysen av data vilket visat
sig vara mer effektiv metod än traditionell teknologi.
Bolaget kombinerar möjligheten att automatiskt kunna
analysera både text och numerisk data.
Affärsmodellen består av erbjudandet av mjukvarulicenser och abonnemangsservice på www.aitellu.com.
Bolaget befinner sig i en expansionsfas där fokus ligger på etablering i nya geografiska marknader samt att
ta marknadsandelar i de redan etablerade marknadssegmenten.
SFMs ägarandel är 28%.

Heliospectra
Bolaget utvecklar och säljer ljus- och sensorsystem för
optimering av ljussättning i växthusmiljöer. Tekniken,
som baseras på LED-ljus, möjliggör energi och tidsbesparingar vid uppdrivning av växter i industriell
växthusmiljö. Grundaren Sylvain Dubé är docent och
specialiserad på fotosyntes. Planering pågår för fullskalig prototyp på 150 m2 hos kund kunder 2008. Bolaget
har patentsökt metoden.
SFMs ägarandel är 29%.

ICU Intelligence
Bolaget anpassar och säljer ett CRM-system för
internetbaserade företag. Genom att basera sin produkt
på Aitellu’s Predictive motor har man möjlighet att individuellt analysera varje kund. Analysen har primärt använts på den intenetbaserade spelmarknaden för att förebygga spelmissbruk eller bedrägligt beteende samt att
stärka spelbolagens ARPU (average revenue per user)
genom aktiv kundbearbetning. Bolaget förhandlar med
ett flertal nya kunder, både publika och privata. Ny produkt är lanserad med första pilotkund. ICU har levererat tekniken till Svenska SPels system Spelkoll som lanserades i juni 2007.
SFMs ägarandel är 25%.

Hagelodis Gaming Systems
Bolaget har utvecklat och patenterat ett format för spel
på väder. Det svenska patentet är beviljat, i USA och
Europa finns Pat. Pending resp Pat. Pending EU. Diskussioner pågår med svenska och utländska bolag om framtida lansering. Pilotprojekt är i gång liksom sälj- och
marknadslansering.
SFMs ägarandel är 34%.

JLT
JLT AB skall vara det ledande företaget inom intelligenta
ljussystem. Genom en kombination av LED-belysning,
sensorer och mjukvara sparar kunden energi och ges en
förbättrad upplevelse. JLT fungerar som en systemintegratör med en komplett lösning baserad på andras
moduler men sammanbyggd i JLT´s system. Bolaget har
nyligen fått beställning från Norska Stay på 5 Mkr med
möjlighet till följdbeställning motsvarande högre belopp.
SFMs ägarandel är 33%.

Institute of Robotics in Scandinavia
iRobis utvecklar en generell mjukvaruarkitektur för att
skapa en intelligens för användning inom autonoma
robotar. Bolaget har avtal med FMV om mjukvaruutveckling under 2,5 år för totalt 9 Mkr med möjlighet
till förlängning. Förhandlingar pågår om att bli partner
i Microsofts nyligen etablerade satsning Microsoft Robotics. Bolaget är i en utvecklingsfas.
SFMs ägarandel är 16,7%.

Creamos Engineering
Creamos arbetar med modellering, simulering och data
mining mot industriella företag. Creamos har som mål
att få ordentligt fäste inom fordons- och telekomindustrin. Hittils har bolaget fått mindre kontrakt med
Volvo Cars, Volvo Trucks, Volvo Aero, Volvo IT och Ericsson.
SFMs ägarandel är 30%.

Ericstam & Company
Bolagets verksamhet är säkerhetslösningar för bank och
kortföretag. Bolaget startade sin verksamhet under 2007
och har inlett förhandlingar med svenska banker.
SFMs ägarandel är 6,6%. Efter samgående med Yield
äger Yield/SFM totalt 13,2%.

Clever Media AB
Clever Media erbjuder underhållning, information och
kunskap via mobila digitala guider till stora internationella besöksmål. Affärsmodellen är en sk Own and

Operate där Clever Media äger innehållet och tar den
initiala kostnaden för innhållsproduktion, hårdvara och
mjukvara. Intäkterna från uthyrning delas mellan Clever
Media och kund efter det att de initiala kostnaderna är
betalda.
SFMs ägarandel är 12%.

Fore C Fund Management
Fore C Fund Management har som huvudsaklig affärsidé att arbeta med kapitalförvaltning genom nyttjande
av system baserade på artificiell intelligens för att bättre
och mer konsekvent förutse marknadsrörelser. Ansökan
till finansinspektionen om fondetablering har inlämnats
då man planerar att att resa en egen fond.
SFMs ägarandel är 8%.

Inexchange
Bolaget erbjuder system för elektroniska fakturor och
bedöms ha en tekniskt avancerad lösning med hög
användarvänlighet och som därtill kan erbjudas till ett
lägre pris än konkurrenter. Genom att få kontroll över
kundernas fakturor kan finansiella tjänster erbjudas via
partners. Bolaget har mötts av ett mycket stort intresse
och har fokus på att leverera till sina första kunder.
SFMs ägarandel är 2,8% med möjlighet att via konvertibel öka till 4,7%.

Idevio
Idevio utvecklar och säljer kart-, geokodnings- och
routing-mjukvara som baseras på Streaming- och kompressionstekniken RaveGeo. Tekniken är färdigutvecklad. Bolaget bedöms vara bland de tekniskt världsledande
inom sitt marknadssegment. Under våren 2008 lanseras Gajdme inom samma nisch som Google Mobile.
SFMs ägarandel är 2,5%.

Lockpick Entertainment
Bolaget utvecklar MMO (Massive Multiplayer Online)
och PC/Konsol-baserade spel. Bolagets MMO-spel
”Dreamlords” är det enda RPG/strategispelet inom
MMO-genren idag. Man har idag en rad nya spel och
koncept som står inför lansering.
SFMs ägarandel är 1,6%.

Gajdo AB
Bolaget har utvecklat och driver en internetbaserad
marknadsplats för köpare och säljare av tjänster.
SFMs ägarandel är 0,75%.
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Styrelse, ledning och revisor
Anders R Hilmersson
Född 1951, styrelsens ordförande, Göteborg.
VD för Kilsta Metall AB.
Ledamot i Yields styrelse sedan 2004.
Andra styrelseuppdrag: Ledamot i Archelon Mineral AB,
Scandinavian Financial Management AB, Ericstam & Co
AB och Kilsta Metall AB.
Innehav i Yield privat och via bolag: 500 000 A-aktier,
1 945 384 B-aktier.

Ledande befattningshavare
Patric Perenius
Verkställande direktör.
Anställd sedan 2006.
Övriga uppgifter se Styrelsen.

Revisor
Carl Magnus Kollberg
Född 1951, auktoriserad revisor FAR SRS, Göteborg. KLN
Revision AB. Företagets revisor sedan 2007.

Tore Hallberg
Född 1950, geolog, Göteborg.
VD för Archelon Mineral AB.
Ledamot i Yields styrelse sedan 2004.
Andra styrelseuppdrag: Ledamot i Archelon Mineral AB
och Drillcon AB.
Innehav i Yield via bolag: 600 000 A-aktier, 8 133 943
B-aktier.
Patric Perenius
Född 1951, bergsingenjör, Stockholm.
VD för Yield AB.
Ledamot i Yields styrelse sedan 2004.
Andra styrelseuppdrag: Ledamot i Archelon Mineral AB,
Drillcon AB och Central Asia Gold AB.
Innehav i Yield: 600 000 A-aktier, 2 396 153 B-aktier.
My Simonsson
Född 1976, advokat, Göteborg. Advokat vid Advokataktiebolaget Nordic Law. Ledamot i Yields styrelse sedan 2007. Suppleant i Förvaltnings AB Malmön, Malmöns Fastighets AB, Hunnebo Servicebutik AB och
Hamnskjulet AB. Inget aktieinnehav i Yield.
Peter Zeidler
Född 1944, bergsingenjör, Yxsjöberg.
VD för Zeidler Konsult AB.
Ledamot i Yields styrelse sedan 2004.
Andra styrelseuppdrag: Ordförande i Drillcon AB, Kilsta
Metall AB och Archelon Mineral AB. Ledamot i Gruvornas
arbetsgivareförbund, Svemin och AB Yxsjö Industriservice. Suppleant i AB Yxsjö Gruvor.
Innehav i Yield privat och via bolag: 300 000 A-aktier,
643 461 B-aktier.
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Ekonomisk översikt
Flerårsjämförelse
Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.
2007
2006
2005
Nettoomsättning, kr
2 225 680 1 132 306
322 774
Resultat efter
finansiella poster, kr
638 613 -2 999 731 -2 292 951
Balansomslutning, kr 14 247 588 11 249 351 10 868 834
Soliditet, %
81,2
97,1
91,1
Avkastning på totalt
kapital, %
6,2
Neg
Neg
Avkastning på eget
kapital, %
5,7
Neg
Neg
Resultat per aktie (kr)
0,01
-0,04
-0,03
Eget kapital per aktie (kr)
0,14
0,13
0,13

2004

-170 726
565 617
65,0
Neg
Neg
0,007
0,015

Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för
uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.
Avkastning på totalt kapital
Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till
den genomsnittliga balansomslutningen.
Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i förhållande till genomsnittligt eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt).
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Utdrag ur Bolagsordning
§ 1 Firma
Bolagets firma är Yield AB. Bolaget skall vara
publikt (publ).
§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Göteborgs kommun,
Västra Götalands län.
§ 3 Verksamhet
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att exploatera georesurser med särskild inriktning på malmer,
mineraler och hydrokarboner. Bolaget får därutöver bedriva handel med koncessioner och rättigheter inom
råvarusektorn. Bolaget kan även bistå uppdragsgivare
med tjänster i samband med, och i avsikt att, öka
ägarspridningen i andra bolag med innebörd bland annat att aktieägare i Bolaget utan aktiv handling via Bolagets försorg vederlagsfritt kan tilldelas aktier i annat
bolag. Bolaget får som ett led i denna tjänst även vid
vilket tillfälle som helst bilda dotterbolag och erbjuda
aktieägarna i Bolaget aktier i dessa dotterbolag. Dessa
dotterbolag, med därigenom skapat brett ägande, skall
betraktas som en handelsvara inom Bolagets verksamhetsområde. Bolaget får slutligen bedriva handel med
finansiella instrument, äga och förvalta fast och lös egendom och annan med ovan angivna verksamheter
förenlig verksamhet.
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall vara lägst 1 500 000 kronor och högst
6 000 000 kronor. Aktie skall kunna ges ut i två serier,
av serie A till ett belopp om lägst 40 000 kronor och
högst 160 000 kronor och av serie B till ett belopp
om lägst 1 460 000 kronor och högst 5 840 000 kronor.
Aktie av serie A medför 10 röster. Aktie av serie B medför en röst. Alla aktier har lika rätt till andel i bolagets
tillgångar och vinst. Beslutar bolaget att genom en
kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya
aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av
serie A och serie B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall
erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de sålunda erbjudna aktierna
räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den
mån detta inte kan ske, genom lottning. Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission
ge ut aktier av endast serie A eller serie B, ska samtliga
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aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie
A eller serie B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i
förhållande till det antal aktier de förut äger. Beslutar
bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har
aktieägare företrädesrätt att teckna teckningsoptioner
som om emissionen gällde de aktier som kan komma att
nytecknas på grund av att optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen
gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot. Vad som ovan sagts ska inte innebära någon
inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från
aktieägares företrädesrätt. Vid ökning av aktiekapitalet
genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje
aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma
slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier
av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av visst
aktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon
inskränkning i möjligheten att genom fondemission,
efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut aktier
av nytt slag.
§ 5 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 75 000 000 och högst
300 000 000. Aktier av serie A får ges ut till ett antal av
lägst 2 000 000 och högst 8 000 000 och aktier av serie B
till ett antal av lägst 73 000 000 och högst 292 000 000.
§ 6 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
§ 7 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst en och högst sju ledamöter
med högst en suppleant.
§ 8 Revisorer
Bolaget skall ha en till två revisorer med eller utan
revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.
§ 9 Kallelse
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall ske tidigast sex och senast fyra
veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor
före stämman. Kallelse skall ske genom annonsering i
Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Industri. Aktieägare, som vill deltaga i förhandlingarna på bolags-

stämman, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan
framställning av hela aktieboken avseende förhållandena
fem (5) vardagar före stämman, dels göra anmälan till
bolaget senast kl. 12:00 den dag som anges i kallelsen
till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton,
julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte
vardagen före stämman. Vidare får biträde åt aktieägare
medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren i motsvarande ordning anmäler antalet biträden (högst två).
§ 10 Bolagsstämma
Årsstämma hålls årligen inom sex (6) månader efter varje
räkenskapsårs utgång. Bolagsstämma skall hållas i Göteborg. På årsstämma skall följande ärenden förekomma
till behandling:
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen
sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och
revisionsberättelse samt, i förekommande
fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om
a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning
samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning
och koncernbalansräkning,
b. dispositioner beträffande bolagets vinst
eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och
verkställande direktören.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter
och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter,
revisorer och revisorssuppleanter
som skall väljas på stämman.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen,
och i förekommande fall, revisorerna.
10. Val av styrelse och, i förekommande
fall, styrelsesuppleanter, revisorer, revisorssuppleant
eller revisionsbolag.
11. Annat ärende som ankommer på
stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551)
eller bolagsordningen.

Upplysning angående skatteeffekt
Yields aktieägare har under 2007 vid tre tillfällen erbjudits att teckna aktier till ett lägre pris än vad som erbjudits allmänheten. De tre emissionerna gäller i bolagen
Cybaero, Thenberg & Kinde Fondkommission samt
Challenger Mobile. De som utnyttjade det lägre priset
ska enligt Skattemyndigheten ta upp skillnaden mellan
det lägre och det högre priset som en utdelning för beskattning under 2007. Det innebär i sin tur att anskaffningsvärdet på aktierna blir det högre priset vilket ger
ett högre förlustavdrag om aktierna säljs med förlust
resp mindre reavinst om aktierna säljs med vinst.

§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara 0101–1231.
Denna bolagsordning antogs vid ordinarie årsstämma i
Yield AB (publ), org nr 556451–8990, den 24 maj 2006.
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Aktiedata
Aktiekapital
Aktiekapitalet i Yield uppgår till 1 659 259 kronor, fördelat på 2 000 000 aktier av serie A och 80 962 962
aktier av serie B. Envar aktie med kvotvärde om 0,02
kronor. Aktier av serie A berättigar till tio röster medan
aktier av serie B berättigar till en röst. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat.

Bolagets ägarstruktur
Styrelseledamöters och ledande befattningshavares aktieinnehav motsvarade 18 procent av kapitalet (18 %) och
33 procent av rösterna i Bolaget (33 %). De tio största
ägarnas innehav uppgick till 30 procent (27 %) av kapitalet och 40 procent (40 %) av rösterna i Bolaget. Yield
hade vid årets utgång 3 277 aktieägare (3 637). Siffror
inom parantes avser 2006-12-31.

Yield-aktien

Göteborgs OTC-lista, som ingår i NGM:s handelssystem
Tellus under avdelningen Nordic MTF. Kortnamn/
handelskod för Yield: Yild MTFB. ISIN-nummer:
SE0001542325. En handelspost uppgår till 5 000 aktier.
Aktiekursen och orderdjupet kan följas på bland annat Thenberg & Kindes hemsida www.thenberg.se eller
Nordic MTF:s hemsida under fliken Nordic MTF/kurser
på www.ngm.se. Kursinformationen distribueras i realtid till ledande finansiella aktörer, vilket gör att aktuell
kursinformation är lätt åtkomlig.

Utdelningspolitik och utdelning
Verksamhetens yttersta syfte är att bereda maximal
värdetillväxt åt Bolagets aktieägare. Det är styrelsens
uppfattning att utdelningen långsiktigt bör motsvara
minst en tredjedel av årsvinsten. Till 2008 års årsstämma
föreslås utdelning av innehav. Läs mer på sid 14.

Bolagets B-aktie handlas sedan den 16 maj 2005 på

Kursutveckling, Yield B-aktie

Aktiedata

Omsatt antal aktier
1000−tal
(inkl.efteramn.)

Aktien
OMXS_PI
0.9

Resultat per aktie (kr)
Eget kapital per aktie (kr)

2007-12-31
0,01
0,14

2006-12-31
-0,04
0,13

2005-12-31
-0,03
0,13

Antal A-aktier
Antal B-aktier
Summa aktier
Genomsnittligt antal aktier

2 000 000
80 962 962
82 962 962
81 722 222

2 000 000
80 962 962
82 962 962
80 481 481

2 000 000
76 000 000
78 000 000
78 000 000

0.8

0.7

0.6

0.5

8 000
0.4

6 000
4 000
2 000

0.3
JAN
2007

FEB MAR APR MAJ

JUN

JUL

AUG SEP OKT NOV DEC JAN
2008

FEB
© OMX AB

Aktiekapitalets utveckling
År

Transaktion

1992
1999
2004
2004
2005
2005
2005
2005
2005
2006
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Förändring
antal
A-aktier
B-aktier
Bildande
–
500
Fondemission
–
500
Split 5 000:1
– 5 000 000
Apportemission
– 20 000 000
Nyemission
2 000 000
–
Nyemission
– 4 000 000
Nyemission
– 5 000 000
Nyemission
– 36 000 000
Nyemission
– 6 000 000
Nyemission
– 4 962 962

Totalt
antal
A-aktier
–
–
–
–
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000

B-aktier
500
1 000
5 000 000
25 000 000
25 000 000
29 000 000
34 000 000
70 000 000
76 000 000
80 962 962

Summa
aktier
500
1 000
5 000 000
25 000 000
27 000 000
31 000 000
36 000 000
72 000 000
78 000 000
82 962 962

Kvot- Förändring
Totalt
värde
aktiekap. aktiekapital
100
100
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02

50 000
50 000
–
400 000
40 000
80 000
100 000
720 000
120 000
59 259

50
100
100
500
540
620
720
1 440
1 560
1 659

000
000
000
000
000
000
000
000
000
259

Ägarstruktur, 2008-02-15
Namn

Antal
A-aktier
600 000
0
0
600 000
500 000
0
0
0
0
0
300 000
2 000 000

Geokraft Tore Hallberg AB
Borderline Resources AS
Långedrags Båtvarv AB
Perenius, Patric
Scriptum Information AB
Thenberg & Kinde FK AB
Nordnet Pensionsförsäkring AB
Capitalleben
Gustavsson, Glen
Wiklund, Christian
Summa övriga ägare
Summa 2008-02-15

Antal
B-aktier
3 826 923
4 287 020
3 550 000
2 396 153
1 945 000
2 372 980
1 870 128
1 338 047
1 234 567
1 048 000
52 324 178
80 962 962

Totalt
antal aktier
4 426 923
4 287 020
3 550 000
2 996 153
2 445 000
2 372 980
1 870 128
1 338 047
1 234 567
1 048 000
52 624 178
82 962 962

% av
kapital
5,34
9
5,17
4
4,28
3
3,61
8
2,95
6
2,86
2
2,25
1
1,61
1
1,49
1
1,26
1
63,43 55
100,00 100

Antal
röster
826 923
287 020
550 000
396 153
945 000
372 980
870 128
338 047
234 567
048 000
324 178
962 962

% av
röster
9,73
4,25
3,52
8,32
6,88
2,35
1,85
1,33
1,22
1,04
54,79
100,00

Fördelning i storleksklasser

1 – 500
501 – 1 000
1 001 – 2 000
2 001 – 5 000
5 001 – 10 000
10 001 – 20 000
20 001 – 50 000
50 001 – 100 000
100 001 – 500 000
500 001 – 1 000 000
1 000 001 – 5 000 000
Summa 2007-12-28

Antal
aktieägare
430
354
356
583
609
403
334
119
70
9
10
3 277

Antal
A-aktier
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300 000
1 700 000
2 000 000

Antal
B-aktier
113 979
273 057
532 092
2 180 237
5 589 111
7 034 184
11 644 706
9 293 677
14 133 278
6 644 043
23 524 598
80 962 962

Innehav
(%)
0,14
0,33
0,64
2,63
6,74
8,48
14,04
11,20
17,04
8,37
30,40
100,00

Antal
B-aktier
4 373 290
4 951

Innehav
(%)
5,27
0,01

Röster
(%)
4,33
0,00

2 407 595
1 960 744
8
549 920
529 920
20 000

2,90
2,36
0,00
0,66
0,64
0,02

2,38
1,94
0,00
0,54
0,52
0,02

16,66
4,25
11,98
61,17
100,00

26,17
3,50
9,84
55,61
100,00

Röster
(%)
0,11
0,27
0,53
2,16
5,54
6,97
11,53
9,21
14,00
9,55
40,14
100,00

Innehav fördelat i ägarkategorier
Antal
A-aktier
0
0

Finansiella företag
Banker
Värdepappersbolag och
fondkommissionärer
0
Försäkringsbolag och pensionsinstitut 0
Övriga finansiella företag
0
Intresseorganisationer
0
Hjälp- och fackliga organisationer
0
Trossamfund
0
Övriga svenska
juridiska personer
1 400 000
Ej kategoriserade juridiska personer
0
Utlandsboende ägare
0
Svenska fysiska personer
600 000
Summa 2007-12-28
2 000 000

12
3
9
50
80

422
530
938
148
962

686
000
805
253
962
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören avger följande
årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Information om verksamheten
Yield har som affärsidé att bistå med tjänster till bolag,
vars aktie på kort sikt ska listas på handelsplats. Ett sätt
är att på speciella villkor erbjuda Yields aktieägare att
teckna aktier i det aktuella bolaget. Därmed fördelas
aktierna i externa bolag till många av Yields aktieägare.
Verksamheten kan kombineras med en investering från
Yields sida i det aktuella bolaget samtidigt som bolagets
huvudägare vederlagsfritt överlåter en del av den befintliga aktiestocken till Yields aktieägare i en så kallad
ägarspridning. Till affärsidén hör även att i egen regi
identifiera, förädla och skapa mervärden i tidiga
råvaruprojekt.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Yield genomförde följande investeringar:
• Mobile Business Challenger MBC AB (publ) motsvarande ca 6 % av aktiekapitalet.
• Ericstam & Company AB motsvarande ca 7 % av
aktiekapitalet.
• Scandinavian Financial Management motsvarande
ca 10 procent av aktiekapitalet.
• Yields aktieägare erbjöds att med rabatt och
företräde teckna aktier i CybAero, Thenberg &
Kinde Fondkommission AB (publ) samt Mobile
Business Challenger MBC AB (publ).

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets
utgång
Yields styrelse beslöt att föreslå årsstämman 2008 att
dela ut bolagets innehav i Archelon Mineral och Svenska
Capital Oil. I samband med årsstämman föreslås även
ett förvärv av Scandinavian Financial Management
Holding AB (SFM).

Framtida utveckling
Villkorat av årsstämmans bifall av förslaget om förvärv
av Scandinavian Financial Management Holding AB
(SFM) får Yield nya huvudägare med Långedrags Båtvarv AB i spetsen. Ett bolag som ägs av bröderna Hans
och Lars Wiklund, industrialister i Göteborg välkända
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framförallt som entreprenörer av bolaget Nimbus Boats.
Bröderna har uttryckt sin ambition att vara långsiktiga
och ansvarstagande huvudägare i det nya Yield. Yield
kommer i och med affären även att få en till delar ny
styrelse, därtill helt nytt management samt nya innehav av onoterade bolag.
Styrelsen i Yield bedömer att ett förvärv av bolaget
innebär en fortsatt ökad möjlighet att dels skapa mervärden genom utdelningar och erbjudanden för aktieägarna, dels skapa ökad substans i Yield.

Utdelning av innehav
Styrelsen i Yield kommer att föreslå årsstämman dels
förvärv av Scandinavian Financial Management AB
(SFM), dels utdelning av en stor andel av bolagets substans. Aktieägare representerande ca 38 % av rösterna
stöder förslagen. Ytterligare information om utdelningarna
samt förvärvet kommer att presenteras i Styrelsens fullständiga förslag, som publiceras på bolagets hemsida
senast den 10 mars 2008.
I sitt årliga utdelningsförslag ska styrelsen beakta bolagets utvecklings- och investeringsbehov.

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Överkursfond
3 920 740
Balanserade vinstmedel
2 486 899
Årets vinst
638 613
7 046 252
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att
Till aktieägare utdelas 0,0652 kronor per aktie,
totalt
5 408 558
i ny räkning överförs
1 637 694
7 046 252
Utdelningen avses ske genom utskiftning av aktier i
Archelon Mineral AB samt aktier i Svenska Capital Oil
AB. Avstämningsdag för utdelningen är den 28 mars
2008. Utdelningen av aktier kommer att effektueras
snarast efter avstämningsdagen.
För styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen hänvisas till särskilt beslutsunderlag vilket
bifogats kallelsen till årsstämman.

Resultaträkning
Not
Nettoomsättning
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
2
Personalkostnader
3
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 4
Summa rörelsens kostnader

2007
2 225 680

2006
1 132 306

-1 770 054
-2 126 244
-839
-3 897 137

-1 976 682
-2 357 177
-660
-4 334 519

-1 671 457

-3 202 213

5

153 086

923 937

6

2 254 123
50 819
-147 958
2 310 070

-724 726
7 538
-4 267
202 482

638 613
638 613

-2 999 731
-2 999 731

2007

2006

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag
Resultat från övriga värdepapper och
fordringar som är anläggningstillgångar
Ränteintäkter
Räntekostnader
Summa resultat från finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
Årets resultat
Kassaflödesanalys
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster
-Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm
Erhållen ränta
Erlagd ränta

Ökning/minskning kundfordringar
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar
Ökning/minskning leverantörsskulder
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Investeringar i intressebolag
Avyttring av intressebolagsandel
Investeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar
Avyttring av övriga finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nyemission
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

-1 671 457
839
50 819
-4 627
-1 624 426

-3 202
-199
7
-4
-3 398

214
341
539
267
283

-230 723
1 966 372
129 569
2 062 557
2 303 349

-111
-1 727
-385
-254
-5 876

598
347
246
505
979

-10 754
-100 000
163 406
-8 881 323
4 357 327
-4 471 344

-24 000
1 656 382
-3 275 332
1 098 426
-544 524

0

2 620 000
2 620 000

-2 167 995
2 990 511
822 516

-3 801 503
6 792 014
2 990 511
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Balansräkning
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav

Not

2007-12-31

2006-12-31

4

11 890

1 975

7
8

1 756 235
10 830 301
12 586 536
12 598 426

1 666 555
4 052 181
5 718 736
5 720 711

626
24
72
103
826

505
165
836
140
646

395 782
1 866 693
275 655
2 538 130

822 516
1 649 162

2 990 510
5 528 640

14 247 588

11 249 351

1 659 259
2 851 261
4 510 520

1 659 259
10 851 261
12 510 520

2 486 899
3 920 740
638 613
7 046 252
11 556 772

-2 513 369
3 920 740
-2 999 731
-1 592 360
10 918 160

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till intresseföretag
Aktuella skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

168 194
2 000 000
156 822
365 800

38 625
31 573
65 128
195 865

Summa kortfristiga skulder

2 690 816

331 191

14 247 588

11 249 351

Inga
Inga

Inga
Inga

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuell skattefordran
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Överkursfond
Årets resultat
Summa eget kapital

Summa eget kapital och skulder
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
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Tilläggsupplysningar
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med
årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd . När allmänna råd från Bokföringsnämnden
saknas har vägledning hämtats från Redovisningsrådets
rekommendationer och i tillämpliga fall från uttalanden av FAR SRS. När så är fallet anges detta i särskild
ordning nedan.
Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till
anskaffningsvärden/nominellt belopp om inget annat
anges nedan.

avseende tidigare års aktuella skatt, samt andel i intresseföretags skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad
som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller
erhållas från skatteverket. Bedömningen görs enligt de
skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som
är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i
resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.
Uppskjuten skatt avseende framtida skatteeffekter redovisas inte i resultat- och balansräkningarna. Yield har
ett skattemässigt underskottsavdrag uppgående till
KSEK 4 844 för vilket ingen uppskjuten skattefordran
således redovisats.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avdrag för ackumulerad värdeminskning och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas nyttjandeperiod.
Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det
redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som
medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras kassa- och banktillgodohavanden.

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta efter avdrag för individuellt bedömda
osäkra kundfordringar .

Not 2 Ersättning till revisorerna
2007
Revision
Öhrlings PricewaterhouseCoopers
KLN Revision
47 985

71 707
-

Andra uppdrag än revisionsuppdraget
Öhrlings PricewaterhouseCoopers 23 522
KLN Revision
27 074
Summa
98 581

27 195
98 902

Intresseföretagsredovisning
Som intresseföretag betraktas de företag som inte är
dotterföretag men där bolaget direkt eller indirekt innehar minst 20 % av rösterna för samtliga andelar, eller
på annat sätt har ett betydande inflytande. Andelar i
intresseföretag redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. Som intäkt från
intresseföretag redovisas endast erhållen utdelning av
vinstmedel som intjänats efter förvärvet.
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Andra långfristiga värdepappersinnehav är avsedda för
långsiktigt innehav och redovisas till anskaffningsvärde.
Har ett långfristigt värdepappersinnehav på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att
värdenedgången är bestående.
Intäktsredovisning
Inkomster och utgifter från tjänsteuppdrag på löpande
räkning resultatredovisas i den takt uppdraget utförs.
Inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall
betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar

2006

Not 3 Personal
Medelantalet anställda
Kvinnor
Män
Totalt

2007

2006

1
2
3

1
2
3

Löner och ersättningar till styrelsen
och verkställande direktören
-738 227 -922 182
Löner och ersättningar till
övriga anställda
-874 714 -704 097
-1 612 941 -1 626 279
Sociala avgifter enligt lag
och avtal
-493 429 -524 962
Pensionskostnader för styrelsen
och verkställande direktören
- -107 588
Totalt
-2 106 370 -2 258 829
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Ersättning till ledande befattningshavare
Nedan tabeller redovisas ersättningar till ledande befattningshavare i bolaget.
Grundlön
Rörlig
Övriga Pensions
Aktie
Övrig
Summa
Styrelsearvode ersättning förmåner kostnad relaterade ersättning
ersättningar
2007
Patrik Perenius, verkställande direktör 406 759
406 759
Anders Hilmersson, ordförande
166 215
166 215
Tore Hallberg, ledamot
55 910
55 910
Peter Zeidler, ledamot
62 331
62 331
My Simonsson, ledamot
47 012
47 012
Summa
738 227
0
0
0
0
0
738 227
2006
Patrik Perenius, verkställande direktör
(nov-dec), ledamot
Anders Hilmersson, ordförande
Tore Hallberg, verkställande direktör
(jan-okt), ledamot
Peter Zeidler, ledamot
Summa

185 088
220 116

185 088
200 116

440 000
76 978
922 182

107 588
0

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer
2007
2006
Ingående anskaffningsvärden
3 294
3 294
Årets förändringar
-Inköp
10 754
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
14 048
3 294
Ingående avskrivningar
Årets förändringar
-Avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

-1 319

-659

-839

-660

-2 158
11 890

-1 319
1 975

Not 5 Resultat från andelar i intresseföretag
2007
2006
Realisationsresultat vid
försäljningar
153 086 1 498 937
Nedskrivningar
- -575 000
Summa
153 086
923 937
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107 588

22 552
0

22 552

570 140
76 978
1 032 322

Not 6
Resultat från övriga värdepapper och
fordringar som är anläggningstillgångar.
2007
2006
Realisationsresultat vid
försäljningar
2 989 197
675 274
Nedskrivningar
-735 074 -1 400 000
2 254 123 -724 726

Not 7 Andelar i intresseföretag
Org nr
Archelon Mineral AB
556658-6797
International Tube
Machinery AB
556493-6077

Säte
Göteborg
Skara

KapitalRösträttsBokfört
Antal
andel, %
andel, % värde 2007
andelar
Archelon Mineral AB
45
41
1 656 235 14 201 961
International Tube Machinery AB
25
25
100 000
Summa
1 756 235
Archelon Mineral AB:s börsvärde uppgår till 15 622 157 kr (24 062 990 kr).

Ingående anskaffningsvärde
Årets inköp
Årets försäljningar
Omklassificeringar från
koncernföretag
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Ingående nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Utgående ackumulerade
nedskrivningar
Utgående redovisat värde

2007
2 241 555
100 000
-10 320

Bokfört
värde 2006
1 666 555
1 666 555

2006
575 000
24 000
-157 445

- 1 800 000
2 331 235 2 241 555
-575 000
- -575 000
-575 000 -575 000
1 756 235 1 666 555

Not 8 Andra långfristiga värdepappersinnehav
2007
2006
Företag
Svenska Capital Oil AB,
noterad 2007
4 855 757 1 600 000
Opus Produx AB, noterad 2007
401 236
963 198
Drillcon AB, noterad 2007
1 913
288 982
PSI Spelinvest AB, noterad 2007 202 328 1 200 001
Cyb Aero AB, noterad 2007
246 000
–
Public Eye AB/Intius AB
0
0
Cryptzone AB
249 986
–
Kilsta Metall AB
1
–
Mobile Business Challenger AB 1 763 080
–
SFMH AB
3 010 000
–
Ericstam Banking Security AB
100 000
–
10 830 301 4 052 181

2007
2006
Ingående anskaffningsvärden 5 452 181 1 000 000
Årets förändringar
-Årets inköp
8 881 324 4 875 332
-Årets försäljningar
-1 368 130 -423 151
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
12 965 375 5 452 181
Ingående uppskrivningar/
nedskrivningar
-1 400
Årets förändringar
-Nedskrivningar
-735
Utgående ackumulerade
uppskrivningar/nedskrivningar -2 135
Utgående redovisat värde,
totalt
10 830

000

-

074 -1 400 000
074 -1 400 000
301 4 052 181

Varav noterade aktier
Redovisat värde
5 707 234 1 252 180
Börsvärde eller motsvarande 17 017 599 3 899 194
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Not 9 Förändring av eget kapital
AktieReservÖverkursÖvrigt fritt
kapital
fond
fond
eget kapital
Eget kapital 2006-12-31
1 659 259
10 851 260
3 920 740
-5 513 099
Nedsättning reservfond
-8 000 000
8 000 000
Årets resultat
638 613
Eget kapital 2007-12-31
1 659 259
2 851 260
3 920 740
3 125 514
Aktiekapitalet består av 2 000 000 st A-aktier och 80 962 962 st B-aktier. Kvotvärdet är 0,02 kr

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas
årsstämman 25 mars 2008 för fastställelse.

Göteborg den 6 mars 2008
Yield AB (publ)
Anders Hilmersson
Ordförande

Tore Hallberg
Styrelseledamot

Patric Perenius
Verkställande direktör

My Simonsson
Styrelseledamot

Peter Zeidler
Styrelseledamot

Min revisionsberättelse har lämnats den 6 mars 2008
Carl Magnus Kollberg
Auktoriserad revisor FAR SRS

Summa eget
kapital
10 918 160
638 613
11 556 773

Revisionsberättelse
Till årsstämman i Yield AB (publ)
Org.nr. 556451-8990
Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i
Yield AB (publ) för år 2007-01-01–2007-12-31. Det är
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och
för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättande
av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om
årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min
revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att
granska ett urval av underlagen för belopp och annan
information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem
samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som
styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade
informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt
uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga

beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande
direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har
även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig
grund för mina uttalanden nedan.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig
med årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen samt beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Göteborg den 6 mars 2008

Carl Magnus Kollberg
Auktoriserad revisor FAR SRS

Yield AB, Södra Allégatan 13, 413 01 Göteborg, Tel 031 13 11 90, Fax 031 711 41 32
info@yield.nu www.yield.nu

