Pressmeddelande 12 januari 2011
Yield blir huvudägare i Dermafol
- utvecklar unikt koncept för behandling av sjukdomar
i hud och slemhinnor
Yield har ökat sitt ägande i Dermafol AB, ett bolag för utveckling av nya behandlingsmetoder

inom områdena hud och slemhinnor. Yield har startat bolaget tillsammans med sitt intressebolag
Isofol Medical AB och ett team under Professor Thomas Hedner vid Sahlgrenska Akademin,
specialiserade på entreprenörskap inom läkemedel. Utvecklingsarbetet bedrivs i samarbete med
Merck & Cie i Schweiz. Efter förvärv av aktier uppgår Yields ägande nu till 25,4 %. Yield är därmed
huvudägare i bolaget tillsammans med Professor Bengt Gustavsson, Isofols grundare.
Dermafols verksamhet bygger på erfarenheter relaterade till forskning bedriven under Bengt
Gustavsson under de senaste 30 åren. Med stöd av denna forskning utvecklar Dermafol nya
behandlingsmetoder inom områdena hud och slemhinnor, med fokus på ett antal vanligt
förekommande åkommor.
- Vi har all anledning att ha stora förväntningar på värdeutvecklingen i Dermafol liksom i Isofol, säger
Mats Lind, Dermafols ordförande tillika Yields VD. Dermafol, eller de delar av bolaget som utvecklas
starkt, kan även bli föremål för publik notering längre fram.
Under 2010 har Dermafol kapitaliserats och tillförts en organisation. Till ledare för bolagets forskning
har utsetts professor Thomas Hedner, Sahlgrenska Akademin i Göteborg. Thomas har erhållit flera
vetenskapliga utmärkelser och är även en entreprenör inom flera lyckade affärsprojekt. År 2007 fick
han Sten Gustavssons pris som entreprenör av Svenska Ingenjörsvetenskapsakademin.
Till Verkställande Direktör i Dermafol utnämndes i slutet av 2010 Tobias Thornblad. Tobias har en
masterexamen i Intellectual Capital Management och är civilingenjör i Bioteknik. Tobias har
yrkeserfarenhet som Intellectual Capital Manager hos Dow AgroSciences i Indianapolis, USA och som
managementkonsult på CIP PS, Center for Intellectual Property Professional Services, i Göteborg.
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