Yield är ett investeringsalternativ för främst
aktiesparare och mindre investerare som dels
vill ta del av vederlagsfri tilldelning av
aktier i bolag som önskar skapa
ägarspridning, dels exponera sig mot
råvaruprojekt i tidiga skeenden.

YIELDS TVÅ AFFÄRSOMRÅDEN

Ägarspridning

Många bolag har som önskemål att bli publika och noterade på en börs. För detta krävs att bolaget har en tillfredsställande ägarspridning. Att sprida ägandet är oftast dyrt,
krångligt och tidsödande.
Yield har utvecklat en modell som bland annat innebär
att huvudägare i det bolag som söker en ägarspridning
överlåter en del av den befintliga aktiestocken till aktieägarna i Yield. Därmed får bolaget ca 2 800 nya
aktieägare och villkoren för likviditet och handel tillfredsställs.
Yield kan också gå in som aktiv delägare i bolag med
potential att bli noterade via Yields affärskoncept.

•
•
•
•

Utöver ägarspridning tillhandahåller Yield hjälp med:
implementering av nya rutiner;
hantering av investor relations;
upprättande av prospekt och program för aktieägarvård;
analys och genomgång av för notering viktiga funktioner
i bolaget.

Det bolag som använder Yields modell för ägarspridning
och notering kan bland annat nå följande fördelar:
• Ett noterat bolag åsätts oftast en betydligt högre
värdering än ett motsvarande onoterat bolag.
* Bolaget vet på förhand hur många nya aktieägare som
tillkommer, i nuläget handlar det om ca 2 800 aktieägare.
* Bolaget uppnår tillräckligt antal aktieägare för att
uppfylla noteringskraven. Dessutom ges goda förutsättningar för likviditet i aktien.
* Bolaget vet på förhand exakt vilka kostnader som är
hänförliga till ägarspridningen.
* Bolaget får en plattform för vidare kapitalanskaffning i
samband med tillväxt och förvärv.
* Bolaget får ett antal aktieägare som i många sammanhang kan vara ”ambassadörer” för bolaget och dess
verksamhet.
• Yields modell för ägarspridning är kostnadseffektiv och
kan genomföras på kort tid.
Ledningen och styrelsen i Yield har genomfört strukturaffärer/ägarspridning i flera bolag. För en uppdaterad
information besök www.yield.nu

Förädling av råvaruprojekt

• Yield bidrar till skapandet av projekt inom råvarusektorn
på ett tidigt stadium, innan starskalig produktion
igångsätts. Därigenom är potentialen för värdetillväxt
stor.
• Yield genomför kontinuerligt utvärdering av potentiella
projekt inom råvarusektorn. Genom ett etablerat och
omfattande nätverk inom råvaror tar Yield ställning till
ett antal möjliga investeringsprojekt. Endast de i tidiga
skeenden med god lönsamhetspotential och på sikt
möjliga för notering på en börs kommer i fråga för vidare
handläggning.
• Yield går in i projekt där tidshorisonten är högst 3 år till
möjlig realisering med hög sannolikhet för god avkastning på investerat kapital.
• Yields investering består till övervägande delen av att
tillföra know-how inom råvaror, utvärdering av produktionsmöjligheter och lönsamhetspotential, nätverk av
investerare, nätverk inom produktionsstart, kunskap och
erfarenhet kring myndigheters prövning av råvarurelaterade projekt, identifiering av samarbetspartners samt
kompetens och förmåga inom förhandlingsteknik.
• Yields förädling av råvaruprojekten innefattar därtill
förberedelser inför en notering; kontakter med investe-

rare, Finansinspektion, fondkommissionär, handelsplats
för aktier samt upprättande av emissionsprospekt och
informationsstrategi. Som uppföljning kan erbjudas
bland annat informationstjänster, market making och
vidare kapitalanskaffning.
• Yields avsikt är att varje ingånget projekt till viss del ska
fördelas vederlagsfritt till Yields aktieägare. Därigenom
görs projekten möjliga för börsnotering och därigenom
även attraktivare som investeringsobjekt på ett tidigare
stadium. Därtill byggs värden vilka tillfaller Yields aktieägare och som i sin tur ökar Yields möjligheter till
ytterligare kapitalanskaffning när investeringsalternativ
med god lönsamhetspotential identifieras. Yield skall ha
en beredskap för att på kort varsel kunna ta tillvara
affärsmöjligheter. Yield avser att använda många olika
typer av vägar för att lotsa sina projekt mot sina mål;
kreativa finansiella lösningar är ett grundelement i Yields
strategi.
• Råvaruprojekt är till sin natur beroende av stora investeringar. Yields avsikt är ej att på egen hand driva råvaruprojekt. När projekten nått den nivå när större investeringar är nödvändiga kommer Yield att antingen avyttra
projekten eller finna samarbetspartners.
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