Pressmeddelande 25 juni 2009

Eniro valde Yields intressebolag Aitellu
för storsatsning på ny söktjänst
I dag är det premiär för Eniros storsatsning på ett nyutvecklat nyhets- och
bloggsök. Bakom tjänsten ligger Yields intressebolag Aitellu, där Yield är
huvudägare med 36 % av kapitalet. Eniros nya tjänst samlar sökningar i
traditionella medier, bloggar, mikrobloggar och andra informationskällor på
webben på ett och samma ställe. Eniro besökare kan snabbt, enkelt och med hög
kvalitet söka i såväl traditionella medier som bloggar, mikrobloggar och andra
relevanta informationskällor. Aitellu har därmed levererat en tjänst som gör Eniro
branschledande. Det innebär även ett genombrott för Aitellus sökmotorer på
marknaden.
Eniros nya tjänst har premiär en vecka efter att Schibsted avvecklat Sesam,
mediekoncernens storsatsning på nyhetssök. Eniro blir därmed den ledande tjänsten för
nyhets- och bloggsök på den nordiska marknaden. Förutom rena sökfunktioner kommer
tjänsten även att innehålla ett antal specialfunktioner. En nyhetssökning kommer till
exempel utöver rena sökträffar i nyhetsmedier bland annat att redovisa vilka bloggar som
länkar till dessa artiklar och även lista pressreleaser och blogginlägg i ämnet.
- Vi sökte en vaken och innovativ leverantör som kan leverera idéer likväl som tekniska
lösningar. Hos Aitellu hittade vi den kombinationen och de har levererat en tjänst som gör
oss klart branschledande, säger Katarina Hedegaard-Friis, Nordic Business Development
Manager hos Eniro. Dagens lansering gör oss ännu bättre. Samtidigt ser vi att det finns
otroligt spännande utvecklingsmöjligheter på det här området, inte minst när det gäller
bloggar och sociala medier, och vi ser fram emot att få utveckla dessa tillsammans med
Aitellu.
- Eniro är den ledande aktören inom lokala söktjänster på den nordiska marknaden och vi
är särskilt glada över att vår kombination av sök i traditionella medier och olika typer av
interaktiva medier nu kan bidra till att göra dem ännu bättre, säger Tariq Saiduddin, vd på
Aitellu.
- Aitellu, som är ett av våra kärninnehav, har visat en kraftig tillväxt de senaste åren och
vi tror på en fortsatt positiv utveckling. Samarbetet med Eniro är betydelsefullt både PRmässigt och finansiellt, säger Yields VD Mats Lind.
Aitellu har tecknat ett tvåårigt samarbetsavtal med Eniro. Eniros nya nyhetssök finns här:
http://www.eniro.se/nyhetssok/

För mer info:
Mats Lind, VD Yield, 031 708 17 81
Anders Bjurström, Kundansvarig och Product Manager på Aitellu,: 0733 70 70 41,

Läs mer på www.aitellu.com och www.yield.nu
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 AktieTorget under kortnamnet Yild. Yield har ca 3 400 aktieägare.
Yield AB Vasaplatsen 2, 411 34 Göteborg Tel 031 708 17 80 Fax 031 708 17 85 info@yield.nu

