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Yield Life Science: Nyemissionen fulltecknad
Företrädesemissionen i Yield Life Science har avslutats. Emissionen tecknades i sin helhet
vilket innebär ett kapitaltillskott på 4 015 300 kronor före emissionskostnader. Emissionen
tecknades till 60 % genom företräde och resterande utan företräde.
Efter emissionen uppgår det totala antalet aktier till 11 472 294 varav 11 204 259 är B-aktier och
268 035 är A-aktier.
- Att emissionen tecknades fullt ut och även övertecknades är ett glädjande besked. Såväl befintliga
aktieägare som nya investerare har visat stort intresse för Yields koncept. Emissionsbeloppet tryggar
den finansiella ställningen tills våra omfattande potentiella värden kan realiseras, säger VD Mats Lind.
Yield Life Science står inför en dynamisk period det närmaste året
Intressebolaget Isofol Medical genomför kliniska studier i samarbete med Sahlgrenska
Universitetsjukhuset i Göteborg. Studien gäller behandling av rektalcancer med det folatbaserade
preparat Modufolin® i kombination med cellgifter. Det är första gången denna helt nya typ av
behandling av cancer utförs på människor. Bolaget är mycket optimistiskt vad gäller utfallet av denna
fas 1/2 studie, som beräknas vara klar under 2012. Delresultat kan offentliggöras tidigare.
Intressebolaget Dermafol AB har inlett viktiga samarbeten med ledande institutioner vad gäller
utvecklingen av nya behandlingsmetoder inom områdena hud och slemhinnor. Arbetet bedrivs i nära
relation med Merck & Cie i Schweiz, ett bolag i Merckkoncernen, en världsledande tillverkare av
läkemedel. Bolagets preparat är kroppseget, varför den medicinska risken är försvinnande liten.
Patentläget ser lovande ut liksom den dokumentation som hittills finns att tillgå kring bolagets koncept.
Marknaden för bolagets produkt är gränslös, behovet är närmast oöverskådligt.
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Yield är ett listat investeringsbolag som utvecklar en portfölj av företag inom läkemedel
och medicinteknik med potential för kraftig värdetillväxt.
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