YIELD AB

HALVÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI – JUNI 2005
•
•
•
•
•
•

Yield ägarsprids och noteras på Göteborgs OTC-lista
Yield träffar avtal om ny ägarspridning och förhandlar om ytterligare flera ägarspridningar
Yield bidrar till ägarspridning i Intius AB
Yield tillförs kapital i riktad nyemission till Thenberg & Kinde Fondkommission AB
Förhandlingar inledda kring förvärv/ägarspridning av mineraltillgångar
Bolagets resultat för perioden –494 Tkr

RESULTATET
Resultatet för Yield AB under årets sex första månader uppgår före skatt till –494 Tkr. Jämförelsetal
lämnas ej då bolagets verksamhet är nystartad. Resultatet har belastats bland annat av kostnader för
ägarspridning, notering och löpande utgifter. Yield har mottagit förskottsbetalning på 100 Tkr för
ägarspridningsuppdrag. Inga investeringar har gjorts under perioden.
Yields styrelse har mandat från bolagsstämma 2005 att utge 25 000 000 aktier. Styrelsen har beviljat
Thenberg & Kinde Fondkommission AB option att teckna ytterligare 4 000 000 aktier i riktad
nyemission. Optionen löper till den 31 oktober 2005.

VIKTIGA HÄNDELSER
Ägarspridning av aktierna i Yield AB genomfördes under våren 2005. Bolaget noterades på Göteborgs
OTC-lista den 16 maj 2005.
I början av året bidrog Yield till ägarspridning av dryga 11 miljoner aktier i bolaget Intius AB vilket
motsvarade ca 15% av det totala antalet aktier i Intius. Mer information om Intius finns att hämta på
bolagets webbplats www.intius.se . I juni träffades avtal med huvudägare i ett bolag inom
processmetallurgisk industri om ägarspridning av ca 10% av bolagets aktiestock. Ägarspridningen är
planerad att ske under 2005. Huvudägare för ytterligare två bolag har under perioden fört diskussioner
om att träffa avtal om ägarspridningar, vilka även de planeras att genomföras under innevarande år.
Yield för därutöver diskussioner med huvudägare i ytterligare bolag gällande avtal om ägarspridningar.
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ÖVRIGA AKTIVITETER
Yield har även uppdrag att ägarsprida ca 10% av aktierna i oljebolaget Svenska Capital Oil AB, se
även www.capitaloil.se . Detta uppdrag går tillbaka till avstämningsdag den 7 juni 2004 och omfattar
dem som var aktieägare í Gexco AB vid denna tidpunkt. Ägarspridningen i Svenska Capital Oil AB är
planerad att ske under 2005.
Yield AB har som huvudsaklig verksamhet att genomföra ägarspridningar på uppdrag av huvudägare i
externa bolag. Ledande befattningshavare i Yield är även engagerade i utvecklandet av projekt och
bolag inom råvarusektorn, där tanken är att dessa projekt på sikt skall komma aktieägarna i Yield till
godo. Ett sådant projekt är det nystartade företaget Mineralbolaget Archelon Svenska AB. Archelon
äger en fastighet i Trollhättans kommun inom vilken det deponerats kalk från Ferrokroms verksamhet
från 1950- och 60-talet. Kalken uppskattas innehålla minst 5% ferrokrom, huvudsakligen i styckeform.
Världsmarknadspriset på metaller har under senaste tid gått upp och kilopriset på krom ligger nu strax
under 10 kr. Den totala mängden ferrokrom som deponerats på fastigheten tros vara minst 5 000 ton.
Archelon äger även inmutningar i Dalsland avseende guld, silver och koppar. Archelon kan antingen
bli föremål för en ägarspridning eller alternativt genom förvärv komma ingå som ett helägt dotterbolag
under Yield AB där en framtida utdelning av aktierna i Archelon till Yields aktieägare kan bli aktuell.
Från start har de tidigare aktieägarna i Gexco genom Yields försorg erhållit aktier i tre bolag,
AU Holding AB, Intius AB och Yield AB. Ytterligare bolag, varav ett är Svenska Capital Oil AB,
förväntas bli ägarspridda under året. En faktor som kan påverka tidpunkten för tilldelning av
ägarspridda aktier är den utredning Yield nu genomför på begäran av externt medverkande part.
Utredningen tar sikte på att undersöka om eventuella skatteeffekter uppstår vid ägarspridning av
aktier. Specifikt handlar frågan om huruvida ägarspridda aktier skall utdelningsbeskattas. Tidigare
internutredning har givit vid handen att så inte är fallet. En begäran om förhandsbesked i denna fråga
har tillställts Skattemyndigheten.

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport för perioden januari-september 2005 lämnas onsdagen den 2 november 2005.
Bokslutskommuniké för 2005 lämnas onsdagen den 22 februari 2006.
Rapporterna finns tillgängliga på Yields webbplats www.yield.nu vid publiceringstillfället.

Göteborg den 23 augusti 2005
Styrelsen för Yield AB (publ)

Frågor om rapporten kan ställas till vd Tore Hallberg, tel 031-131190, 0706-237390.

GRANSKNINGSRAPPORT
Denna delårsrapport har ej varit föremål för revisorns granskning.
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RESULTATRÄKNING (tkr)
Nettoomsättning
Övriga intäkter

Jan-jun 05
140
–

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar

-463
-168
-1

Rörelseresultat
Räntenetto
Resultat från värdepapper
PERIODENS RESULTAT

-492
-2
–
-494

BALANSRÄKNING (tkr)
TILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Övriga omsättningstillgångar
Kassa & Bank
SUMMA TILLGÅNGAR

3
515
168
395
1 081

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Obeskattade reserver
Kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

974
3
104
1 081

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL (tkr)
Eget kapital vid periodens ingång
Nyemission
Periodens resultat
Eget kapital vid periodens utgång

368
1 100
-493
975

KASSAFLÖDESANALYS (tkr)
Periodens resultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Kassaflöden från den löpande verksamheten
Förändring av rörelsefordringar
Förändring av rörelseskulder
Kassaflöden från den löpande verksamheten
Kassaflöden från investeringsverksamheten
Kassaflöden från finansieringsverksamheten
Nyemission
Årets kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

-493
1
-492
-114
-91
-697
-43
–
1 100
360
35
395
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NYCKELTAL PER 2005-06-30
Räntabilitet på totalt kapital
Räntabilitet på eget kapital
Soliditet (%)
Räntetäckningsgrad
Resultat per aktie (kr)
Eget kapital per aktie (kr)
Kassalikviditet (%)
Antal aktier

neg
neg
90,2
neg
-0,015
0,03
541
32 000 000

NYCKELTALSDEFINITIONER
Räntabilitet på totalt kapital: Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i procent av
genomsnittligt totalt kapital.
Räntabilitet på eget kapital: Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i procent av
genomsnittligt eget kapital.
Soliditet: Eget kapital i procent av balansomslutning.
Skuldsättningsgrad: Räntebärande skulder i förhållande till eget kapital.
Räntetäckningsgrad: Resultat efter finansiella poster plus räntekostnader dividerat med
räntekostnader.
Resultat per aktie: Resultat efter skatt i förhållande till antal aktier.
Eget kapital per aktie: Eget kapital i relation till antal aktier på balansdagen.
Kassalikviditet: Omsättningstillgångar exklusive lager i förhållande till kortfristiga skulder.
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