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Svenska Spel förvärvar Playscan av Yields intressebolag ICU
Svenska Spel och Yields intressebolag ICU Intelligence har ingått ett avtal där Svenska Spel
förvärvar samtliga aktier i Playscan AB, ett nybildat systerbolag till ICU Intelligence. I Playscan
AB ingår spelansvarsverktyget Spelkoll - det enda på spelmarknaden, som kan
uppmärksamma spelaren på potentiellt negativa förändringar i sitt spelande innan denne
utvecklar ett problembeteende. Yield äger 25 % av ICU.
- För Yield innebär köpeskillingen nya resurser för fortsatt affärsutveckling av befintliga och nya
innehav. Hela likviden är i praktiken reavinst. Affären visar att Yields affärsmodell att kombinera kapital
med erfarenhet av affärsutveckling kan ge en god värdeutveckling. Yields arbetande styrelse och
ledning med sitt nätverk av affärsänglar samarbetar med forskare från högskolor och universitet för att
kommersialisera intressanta affärsidéer, säger Yields VD Mats Lind.
Yield tillämpar samma affärsmodell i intressebolaget Isofol Medical AB. Ett samarbete sker med
professor Bengt Gustavsson och hans team på Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt Merck Eprova
i Schweiz för att utveckla resultatet av mer än 30 års forskning inom cancerbekämpning.
Bengt Gustavsson och hans team har funnit att man med en ny substans kan uppnå betydligt starkare
behandlingsresultat och nå effekt på dubbelt så många patienter. Dessa upptäckter kan därtill
tillämpas på en rad olika områden och utvecklas till skilda produkter och bolag.
I bolaget ICU kvarstår, även efter försäljningen av Playscan, vissa tillgångar. Bolaget är verksamt
inom artificiell intelligens, främst identifiering av potentiella bedrägerier på nätet samt övervakning av
chat-sidor.
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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 AktieTorget under
kortnamnet Yild. Yield har ca 3 400 aktieägare.
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