Pressmeddelande 13 oktober 2008

Nya framgångar för Yields intressebolag Aitellu
Aitellu AB, vars expertis ryms inom artificiell intelligens, fortsätter att ta nya ordrar från
ledande aktörer inom medievärlden. Bolaget har utvecklat en ledande teknik som förstår och
presenterar information mycket snabbare och mer korrekt än någon annan. Yield äger 41,8 %
av Aitellu.
Nyheter24 är en ny webbtidning med ambitionen att utmana Aftonbladet.se. Till sin hjälp har man
beställt Aitellu NewsMatcher som automatiskt matchar varje artikel som Nyheter24 publicerar mot vad
ca 180 andra svenska webbmedia har skrivit om ämnet.
- Vi samlar de relevanta nyheterna kring ämnet på ett ställe och blir en startpunkt och knutpunkt för
läsaren, säger Patrik Sandberg på Nyheter24.
PriceRunner, en ledande tjänst inom prisjämförelser på nätet, vände sig till Aitellu för att hitta en tjänst
som presenterar produkter och priser på ett mer attraktivt och aktuellt sätt. Lösningen blev Aitellu
ProductSuggester som identifierar vilka produkter som det skrivs om i en artikel hos en partnersajt.
För att presentera priserna markeras produkten i texten som en smart länk, vilken leder in till
webbshopen som erbjuder priset. Utöver detta skapar Aitellu ProductSuggester även en topplista med
relevanta alternativa produkter.
- Aitellus tjänst Aitellu ProductSuggester har skapat en unik möjlighet för våra partnertidningar att
enkelt ge sina läsare relevant och aktuell prisinformation, säger Peter Carlsson, VD på PriceRunner.
Aitellu har egenutvecklade lösningar baserade på artificiell intelligens inom tre verksamhetsområden:
media, e-handel och finans. Läs mer på www.aitellu.se.
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Yield är ett listat investeringsbolag som utvecklar en portfölj av företag med potential för kraftig
värdetillväxt. Till affärsidén hör även att bistå med kapital, tjänster och ägarspridning i bolag som
vill få sin aktie listad på handelsplats för aktier. Yield-aktien handlas på Nordic MTF under
kortnamnet Yild MTFB. Yield har ca 3 400 aktieägare.
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