Pressmeddelande 9 mars 2011

Yield byter namn till Yield Life Science
Yield har de senaste åren renodlat verksamheten och fokuserar nu fullt ut på det
medicinska området. Styrelsen har därför beslutat föreslå årsstämman ett namnbyte som
bättre speglar bolagets verksamhet. Det fullständiga namnet föreslås ändras till Yield
Life Science AB (publ).
Yields affärsidé är att utveckla en portfölj av företag inom läkemedel och medicinteknik
med potential för kraftig värdetillväxt. Portföljens viktigaste innehav är idag delägandet i
följande två bolag:
- Isofol Medical utvecklar, i samarbete med det i sitt område ledande kemiföretaget
Merck & Cie, substansen Modufolin®. Flera kliniska tester med en racemisk
föregångare till Modufolin® samt prekliniska studier visar att Modufolin® avsevärt
kan förbättra behandlingsresultatet på betydligt fler patienter än som är möjligt med
dagens substans. Isofol Medical har ett exklusivt licensavtal med Merck & Cie vilket
ger Isofol rätten att använda det patentskyddade folatet Modufolin® inom alla typer
av cancerbehandling. Därtill utvecklar bolaget en diagnostisk metod som gör det
möjligt att personanpassa behandlingen för de patienter som inte har möjlighet att
tillgodogöra sig dagens läkemedel.
- Dermafol utvecklar nya behandlingsmetoder inom områdena hud och slemhinnor,
med fokus på ett antal vanligt förekommande åkommor. Utvecklingsarbetet bedrivs i
samarbete med Merck & Cie i Schweiz.
- Vi har all anledning att ha stora förväntningar på värdeutvecklingen i både Isofol och
Dermafol, säger Mats Lind, Yields VD. Syftet med namnbytet är att tydligare kommunicera
Yields inriktning,
Namnbytet skall beslutas av Yields årsstämma vilken genomförs den 28 april i Göteborg.
För mer info:
Mats Lind, VD Yield, 0702 75 05 55

Yield är ett listat investeringsbolag som utvecklar en portfölj av företag inom det medicinska
området med potential för kraftig värdetillväxt. Yield-aktien handlas på AktieTorget under
kortnamnet Yild. Yield har ca 3 400 aktieägare.
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