Pressmeddelande 20 september 2016
Yield Life Science emissionsmemorandum offentliggörs
Yield Life Science genomför under september-oktober en mindre nyemission
om ca 5,7 Mkr med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Även allmänheten
kan deltaga i nyemissionen. Det kapital emissionen tillför ska i första hand
användas för fortsatt investering i intressebolaget Isofol Medical.
Emissionsmemorandum finns nu tillgängligt.

Villkoren i den förestående nyemissionen innebär att man för varje befintlig aktie i
Yield Life Science tilldelas en teckningsrätt. Tio teckningsrätter ger rättighet att
teckna en ny aktie för 4,2 kronor. Teckningstiden är 27 september 2016 till och med
den 11 oktober 2016. Avstämningsdag är den 23 september 2016. Handel med
teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 27 september till och
med den 7 oktober 2016. Betalda tecknade aktier, BTA, kommer att handlas på
AktieTorget från och med den 27 september 2016 fram till dess att emissionen
registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske vecka 43, 2016.
Vid full teckning i emissionen tillförs Bolaget 5 716 771,20 kronor före
emissionskostnader. Erbjudandet medför en teckning av högst 1 361 136 aktier där tio
(10) befintliga aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om
4,20 kr per aktie. Vid full teckning ökar antalet aktier i bolaget till 14 972 498.
Emissionsememorandum finns att ladda hem på hemsidorna för AktieTorget
respektive Yield Life Science. Därutöver kommer memorandumet i pappersform att
distribueras till samtliga aktieägare i Yield Life Science.

-

Merparten av fulltecknad emission kommer att investeras i Isofol
Medical. Vår förhoppning är att bolagets planer kan innebära en
betydande möjlighet för värdestegring, säger Tommy Marklund,
ordförande i Yield Life Science.

Om Modufolin®
Modufolin® utvärderas för närvarande i Fas I/II studier inom kolorektal cancer (CRC)
tillsammans med 5-FU och Oxaliplatin och inom Osteosarkom med HDMTX. Med
begränsad klinisk risk har Modufolin® potential att ersätta de folatmediciner som
används idag eftersom Modufolin® kan vara verksamt på alla patienter oavsett
förmåga att aktivera folater. En majoritet av alla patienter som behandlas med

kemoterapi mot kolorektal cancer behandlas också med folater vilket gör
kombinationen till den vanligast förekommande medicineringen i världen inom
cancerbehandling. Marknadspotentialen för Modufolin® uppskattas till miljardtals
US$.
Om Isofol Medical AB
Isofol Medical är ett läkemedelsföretag i klinisk fas som utvecklar nya produkter för
ouppfyllda behov inom onkologi. Isofols ledande kliniska läkemedelskandidat,
Modufolin®, förväntas förbättra utsikterna för cancerpatienter som genomgår
cellgiftsbehandling med olika antimetaboliter. Isofols pågående kliniska prövningar är
inriktade på kolorektal cancer och Osteosarkom. Isofol Medical har ett nära samarbete
med sin strategiska FoU-partner Merck Millipore, världens ledande tillverkare av
reducerade folater.
Yield Life Science ägarandel uppgår till cirka 15 % i Isofol Medical. Yield Life
Science är, tillsammans med bolaget grundare Bengt Gustavsson, huvudägare i
Isofol Medical.
För mer info:
Anders Hilmersson, VD Yield Life Science, 0709 424835

Yield är ett listat investeringsbolag som utvecklar en portfölj av företag inom
läkemedel och medicinteknik med potential för kraftig värdetillväxt.
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