Pressmeddelande 4 november 2008

Förstärkt styrelse i Yields intressebolag Isofol
Yields intressebolag Isofol utvecklar en helt ny metod som förbättrar effekten av tumörbehandling och samtidigt minimerar besvärliga biverkningar. Den internationella marknaden
för bolagets produkt är omfattande. Hittills utförda studier visar på lovande resultat, vilka även
bekräftats av externa forskningsgrupper. Under 2008 inleds en Fas I och en Fas II studie, de
beräknas vara färdigställda redan 2010. Yields ägarandel i Isofol uppgår till ca 30 %.
Isofols styrelse har nu förstärkts med omfattande kompetens och erfarenhet från kommersialisering av
medicinsk forskning från flera världsledande läkemedelsföretag. Styrelsens ledamöter är följande:
Lars Lind, ordförande, 25 års erfarenhet av Ven Cap investeringar med affärsängel nätverk. Har 14
års track-record med 30 % årlig avkastning från 45 exits i tillväxt- och mogna företag, och mer än
70 % årlig avkastning från 6 stycken Life Science exits.
Paula Boultbee, mångårig erfarenhet av ledarskap inom kommersialisering av onkologiprodukter från
flera världsledande läkemedelsföretag. Har varit verksam inom lansering och förvaltning av
varumärken med försäljning överstigande 3 miljarder US-dollar i ledande företag som Amgen, Novartis
och Pharmacia/Pfizer.
Bengt Gustavsson, professor i gastro-intestinal kirurgi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i
Göteborg. Bengt är en internationell auktoritet inom gastro-intestinal cancer-kirurgi och har sedan mer
än 30 år deltagit i utvecklingsarbetet kring behandling av solida tumörsjukdomar med cytostatika.
Carmel Pharma, ett framgångsrikt företag som numera har ett hundratal anställda i Mölndal och USA,
är till stor del ett resultat av Bengts forskning.
Thomas Hedner, MD, PhD, professor i kliniskt entreprenörskap på Sahlgrenska Universitetssjukhuset
i Göteborg. Thomas har omfattande kunskap och erfarenhet inom kommersialisering av medicinsk
forskning, med bakgrund inom klinisk farmakologi. Thomas utsågs nyligen till ”Morgondagens
Entrepreneur” av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin.
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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 från 3 november 2008 på
AktieTorget under kortnamnet Yild B. Yield har ca 3 400 aktieägare.
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