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Expressen valde Yields intressebolag Aitellu
Aitellu AB, vars verksamhet ryms inom artificiell intelligens, tar nya ordrar från ledande aktörer
inom medievärlden. Denna gång är det Expressen som valt Aitellu. Bolaget har utvecklat en
ledande teknik som förstår och presenterar information mycket snabbare och mer korrekt.
Yields ägarandel i Aitellu uppgår till ca 36 %.
Aitellu har utvecklat produkten BlogMatcher. Webbsajter kan därmed matcha sitt material med vad
bloggare har skrivit. Aitellu BlogMatcher hittar de som bloggat direkt om en tidnings egen
nyhetsartikel, men också och de som bloggat om samma nyhet, men refererar till en annan tidnings
artikel. Webbplatsen blir ett nav för läsarens inhämtning av information - och läsaren stannar längre på
webbplatsen.
- Vi har längtat efter att göra plats för bloggosfären på Expressen.se och nu är vi äntligen där, säger
Gunnar R Johansson, utvecklingsredaktör på Expressen Digitala Medier.
- För Aitellu är det roligt att vår medvetna satsning bär frukt - vi känner ett starkt intresse från
marknaden, säger Tariq Saiduddin, VD på Aitellu. Vi märker en tilltagande efterfrågan på våra
lösningar. Vi samarbetar med webbsajter intresserade av produkter som ökar läsvärdet. Det leder
samtidigt till mer intäkter och mer trafik. 6 års erfarenhet från självlärande, smarta, system som letar
efter, och förstår, digital text ger Aitellu en unik kompetens!
Aitellu har nyligen genomfört en lyckad nyemission om 5 Mkr som ger bolaget resurser för ytterligare
tillväxt. Aitellu ökade sin omsättning under 2008 med 43 % jämfört med föregående år.
Aitellu är leverantör av teknik till media, finans och e-handel. Aitellus produkter bygger på 20 års
forskning inom självlärande system. Emerging101 rankar Sveriges 100 framgångsrikaste nya unga
företag inom teknik och IT med en produkt eller tjänst med globalt marknadspotential. Aitellu rankas
bland de 31-40 bästa.
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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 3 250 aktieägare.
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