Pressmeddelande 7 augusti 2012
Yield Life Science AB utökar ägandet i Dermafol
Styrelsen i Yield Life Science har beslutat genomföra ett förvärv av ytterligare
aktier i intressebolaget Dermafol AB. Yield Life Science äger sedan tidigare ca
24% av bolaget. Genom affären kommer ägarandelen att öka till ca 40%.
Styrelsen i Yield Life Science gör bedömningen att Dermafol befinner sig i ett mycket
intressant utvecklingsskede det närmaste året. En positiv värdeutveckling är möjlig varför ett
förvärv vid nuvarande tidpunkt av ytterligare aktier i Dermafol kan vara en god affär.
Dermafols affärsmodell är att utveckla tidiga forskningsprojekt till dess att effekt har kunnat
påvisas i klinik. Bolagets mest utvecklade projekt är fokuserat på tandlossning där Dermafol
utvecklar den medicintekniska produkten PerioHeal™. Detta sker i samarbete med Merck
Millipore i Schweiz, det medicinska universitetet i Gdansk och tandläkarexpertis i Göteborg.
Dermafols bedömning är att produkten har flera intressant fördelar:
- Låg risk för toxicitet
- Kort utvecklingsväg till klinik
- Attraktiva patenteringsmöjligheter
- Stor marknadspotential
- Applicerbar för utvärtes bruk

Affärens genomförande
Utöver Yields direkta ägande, vilket uppgår till 24,2 %, innehar medlemmarna i Yields
styrelse ytterligare cirka 13 % i bolaget. Yield Life Science har nu för avsikt att förvärva
styrelsemedlemmarnas innehav, samt ytterligare ett innehav på 3% ägt av Bengt Gustavsson
(Isofol Medicals grundare). Betalning skall ske genom nyutgivna aktier i Yield Life Science.
Värderingen av dessa aktier baseras på stängningskursen för Yield Life Science B-aktie
under de 90 handelsdagar som föregick den 2012-07-13. Denna kurs uppgick till 3 kronor.
Värderingen av Dermafol baseras på ett värderingsutlåtande från extern part, Eyer
Fondkommission, Göteborg. Nyemissionen innebär att det totala antalet A- och B-aktier

efter uppgår emissionen till 12 161 294 st. Den totala utspädningen av kapitalet i Yield Life
Science blir 7,4%, utspädningen av röster uppgår till 6,1%.

Extra bolagsstämma
Affären är villkorad av beslut på extra bolagsstämma onsdagen den 22 augusti. För beslut i
enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar
av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Bakgrunden till
affären, revisors yttrande, värderingsutlåtande, styrelsens redogörelse och övrig dokumentation
kommer att finnas tillgänglig på bolagets kontor och kan rekvireras per mail info@scriptum.se.
Kallelsen till stämman publiceras på Post- o Inrikes Tidningar samt bolagets hemsida den 8
augusti.
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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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