Pressmeddelande 5 augusti 2009

Yield AB genomför sammanläggning av aktier – 30 aktier blir 1
Vid årsstämman i Yield AB (publ) den 16 mars 2009 bemyndigades styrelsen att fastställa datum
för sammanläggning av aktier (s.k. omvänd split), där en (1) ny aktie erhålls för trettio (30) gamla
aktier. I enlighet med detta ändras aktiens kvotvärde från 0,02 kronor till 0,60 kronor.
Avstämningsdag är fastställd till onsdagen den 12 augusti 2009. Sista dagen för handel före
sammanläggning (gammal aktie) är fredagen den 7 augusti 2009 och första dag för handel efter
sammanläggning (ny aktie) är måndagen den 10 augusti 2009.
Senaste betalkurs den 4 augusti var 13 öre, vilket efter sammanläggningen motsvarar kronor
3:90. Bakgrunden till sammanläggningen är bland annat att minska spreaden, d v s den relativa
skillnaden mellan köp- och säljkurs.
De aktieägare vars nuvarande aktieinnehav inte är jämnt delbart med 30 kommer vederlagsfritt
från bolagets större aktieägare att erhålla det antal aktier som erfordras för att innehavet skall bli
jämnt delbart med 30. Utbyte av aktier kommer att ske genom Euroclears försorg, utan att
ytterligare åtgärder behöver vidtas av aktieägare.
Efter genomförd sammanläggning kommer antalet aktier i bolaget att uppgå till 9 560 246 (varav
223 363 A-aktier och 9 336 883 B-aktier). Kvotvärdet blir 0,60 SEK (0,02 SEK). Handelsposten i
Yield AB ändras till 500 aktier (20 000) den 10 augusti 2009.
Årsstämman i Yield 2009, beslutade även om riktad nyemission uppgående till
2 200 000 kr med betalning i form av nya aktier, vilka registrerats innan ovan sammanläggning.

Viktiga datum:
Sista dag för handel före sammanläggning: 7 augusti 2009
Första dag för handel efter sammanläggning: 10 augusti 2009
Avstämningsdag sammanläggning av aktier: 12 augusti 2009
För ytterligare information, vänligen kontakta
Mats Lind, VD Yield AB, telefon 031-708 1781, mobil 0702-750 555.

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.
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