YIELD AB (publ)
Bokslutskommuniké 2005
•

Yield medverkade till ägarspridning av aktier i fyra bolag.

•

Aktier för motsvarande ca 30 Mkr tilldelades aktieägarna i Yield.

•

Förvärvet av Mineralbolaget Archelon Svenska AB slutfört.

•

Investering i oljebolaget Capital Oil – ägarandelen uppe i ca 15 procent.

•

Nyemissioner tillförde Yield ca 9,9 Mkr.

•

Koncernens resultat för perioden –2 370 Tkr.

•

Tillväxtföretaget Opus Prodox gör nyemission och noteras under 2006.
Yields aktieägare äger företräde och ges rabatt. Avstämningsdag den 3
mars 2006.

ÅRETS RESULTAT OCH FINANSIELLA UPPGIFTER
Koncernens resultat för räkenskapsåret 2005 uppgick före skatt till –2 370 Tkr. Resultatet
belastas bland annat av omstruktureringskostnader samt emissionskostnader. Resultatet för
bolaget för det fjärde kvartalet 2005 uppgick före skatt till –1 774 Tkr. Koncernförhållanden
inträffade först under fjärde kvartalet 2005, därför anges ej ”koncernjämförande siffror”.

VIKTIGA HÄNDELSER 2005
I januari 2005 genomförde Yield AB ägarspridning i bolaget Intius AB. Aktieägarna i Gexco
AB per avstämningsdag den 7 juli 2004 tillfördes då cirka 15 procent av aktiestocken i Intius.
I april genomfördes ägarspridning i Yield. Aktieägare i Gexco per avstämningsdag den 27
augusti 2004 tilldelades då pro rata samtliga B-aktier i Yield.
I april genomfördes även en riktad nyemission omfattande 4 miljoner aktier till Thenberg &
Kinde Fondkommission AB vilken tillförde Yield 1 Mkr.
I maj upptogs handel i Yield-aktien på Göteborgs OTC-lista.
I september genomfördes en riktad nyemission omfattande 5 miljoner aktier till Thenberg &
Kinde Fondkommission vilken tillförde Yield ytterligare 1 Mkr.
I oktober beslutades vid en extra bolagsstämma i Yield att godkänna förvärvet av samtliga
1,5 miljoner aktier i Mineralbolaget Archelon Svenska AB (”Archelon”) för den i
köpekontraktet överenskomna köpeskillingen om 1,8 Mkr. Förvärvet genomfördes via en
riktad nyemission i form av kvittningsemission, där Yield emitterade 6 miljoner B-aktier till
aktieägarna i Archelon. Archelon ingår, efter att transaktionen registrerats hos Bolagsverket i
december 2005, som ett helägt dotterbolag i koncernen.
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I oktober slöt Yield och NGM-noterade International Gold Exploration AB ett samarbetsavtal
beträffande undersökningstillstånden i Solvik i Bengtsfors kommun. Avtalet innebär att dessa
tillstånd ägs till lika delar av bolagen, samtidigt som International Gold Exploration bär hela
kostnaden genom nästa undersökningsfas.
I oktober genomfördes en ägarspridning i oljebolaget Svenska Capital Oil AB (”Capital Oil”).
Cirka 10 procent av det totala antalet aktier i Capital Oil överläts på de som var registrerade
aktieägare i Gexco per avstämningsdatum 7 juli 2004. Som ersättning för kostnader i
samband med ägarspridningen tilldelades Yield en ägarandel motsvarande cirka 3 procent
av bolaget.
I november genomfördes en kontantemission i Yield, riktad till samtliga A- och B-aktieägare.
Emissionen omfattade 36 miljoner B-aktier om nominellt 2 öre per aktie. Teckningskurs
22 öre per aktie. Emissionen övertecknades och tillförde Yield cirka 7,9 Mkr före avdrag för
emissionskostnader.
I november tecknade Yield även avtal om att genomföra en ägarspridning i Poker & Spel
Invest AB. Bolaget investerar i företag verksamma inom internetbaserade spel, främst poker.
Avstämningsdag för tilldelning av aktier i Poker & Spel Invest meddelas under första halvåret
2006.
I december tecknade sig Yield vid en riktad nyemission för 4 miljoner aktier, motsvarande
cirka 12 procents ägarandel, i Capital Oil. Yields ägarandel i Capital Oil uppgår per sista
december 2005 därmed till cirka 15 procent.
Efter periodens utgång
I januari 2006 genomförde Yield en investering i Opus Prodox AB motsvarande en ägarandel
på cirka 5 procent vilken senare utökades till cirka 6 procent. De senaste åren har bolagets
försäljning ökat med cirka 20 procent per år. Opus Prodox står inför en omfattande
expansion med nyutvecklade egna produkter inom telematik. Under mars 2006 kommer
Opus Prodox att i samband med en notering på Aktietorget genomföra en nyemission där
Yields aktieägare kommer att erbjudas företräde och 10 procents rabatt i förhållande till
övriga investerare. Avstämningsdag för Yields aktieägare är fredag den 3 mars 2006.

AFFÄRSOMRÅDEN
Yield verkar inom områdena Ägarspridning samt Gruvor och prospektering.
Yields kärnverksamhet är att erbjuda tjänster och ägarspridningar till bolag som vill bli
publika och få sin aktie listad på någon handelsplats eller börs. Yield är även engagerat i
utvecklandet av projekt och bolag, verksamma inom råvarusektorn. Tanken är att dessa
projekt på sikt skall komma aktieägarna i Yield till godo.
Ägarspridning
Yields affärsområde benämnt Ägarspridning består av två delar, vilka är nära
sammankopplade:
•
•

att erbjuda tjänster enligt Yields modell för bolag som önskar bli noterade;
att investera i mindre bolag med stor potential i syfte att på sikt få dem noterade via
Yields modell.
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Fyra lyckade ägarspridningar
Per årsskiftet 2005/2006 hade Yield medverkat till ägarspridning av aktier i fyra bolag. Av
dessa är Au Holding AB och Intius AB noterade på Aktietorget. Yield-aktien handlas på
Göteborgs OTC-lista. Det fjärde bolaget, Svenska Capital Oil AB, planerar för en notering
under 2006.
Det sammanlagda värdet på de aktier som tillförts Yields aktieägare genom ägarspridning i
bolagen Au Holding, Intius och Yield uppgick till cirka 30 Mkr, baserat på aktiekurser per den
30 december 2005. Ägarspridningen i Au Holding ägde rum i december 2004, då cirka 10
procent av aktiestocken spreds. Värdet av de aktier som ägarspridits i Capital Oil är inte
inräknat, då dessa ännu ej är föremål för handel på den öppna marknaden.
Svenska Capital Oil AB
Det göteborgsbaserade oljebolaget Svenska Capital Oil AB, där Yield innehar en
femtonprocentig ägarandel, har bland annat tillgångar i form av en koncession i den brittiska
sektorn av Nordsjön. Inom koncessionen har identifierats en reservoar med potential att
rymma motsvarande 300 miljoner fat oljeekvivalenter vid förväntat utfall.
Mineralbolaget Archelon Svenska AB
Det helägda dotterbolaget Mineralbolaget Archelon Svenska AB är verksamt inom
mineralprospektering. Bolaget har under 2005 bland annat genomfört objektorienterade
undersökningsarbeten på bas- och ädelmetalluppslag i Dalsland.
Archelons prospekteringsstrategi är att etablera en högkvalitativ portfölj av objekt med ett
sådant värde att de skall kunna avyttras med god förtjänst eller vidareutvecklas i egen regi
på ett för aktieägarna gynnsamt sätt.
Per februari 2006 hade Archelon åtta gällande undersökningstillstånd med en sammanlagd
areal om 2 568 hektar. Ytterligare två ansökningar om undersökningstillstånd i Dalsland och
Värmland är inlämnade till Bergsstaten. Solvik nr 1, 2 och 3 innehas gemensamt (50/50) med
International Gold Exploration.
Benämning

Län

Kommun

Mineral

Solvik nr 1
Solvik nr 2
Solvik nr 3
Reutershögen nr 1
Källuddeberget nr 1
Klintberget nr 1
Bruksån nr 2
Morbrors backe nr 1

Västra Götaland
Västra Götaland
Västra Götaland
Västra Götaland
V Götaland, Värmland
Värmland
Västernorrland
Västernorrland

Bengtsfors
Bengtsfors
Bengtsfors
Bengtsfors
Bengtsfors, Säffle
Hagfors
Sollefteå
Sollefteå

Guld, silver, koppar
Guld, silver, koppar
Guld, silver, koppar
Guld, silver, koppar
Guld, silver, koppar
Molybden, koppar
Guld, koppar
Guld, koppar

Areal
(ha)
312
107
500
370
170
360
246
440
2 568

Prospekteringsinsatserna har huvudsakligen varit fokuserade på Solvik-området i norra
Dalsland. Där är påträffat ett stort antal block med anmärkningsvärt höga halter guld, silver,
och koppar. Vaskprover ur älvsediment, övrig geologisk provtagning samt fältobservationer
bekräftar också närvaron av bas- och ädelmetaller. Resultat från magnetiska och
elektromagnetiska mätningar visar att den sökta mineraliseringen kan uppträda i
kontaktzonen mellan två granitiska bergarter längs ett förkastningsstråk. Denna tolkning
stöds även av de blockfynd som gjorts inom området.
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De fortsatta prospekteringsinsatserna genomförs i regi av NGM-noterade samarbetspartnern
International Gold Exploration. Under våren 2006 kommer geokemisk provtagning
(bottenmorän) och IP-mätning att utföras. Därefter borrning om så är motiverat.
Vid undersökningstillståndet Klintberget nr 1, sydost om Hagfors i Värmland, har tidigare
brutits molybden. Under första och andra världskriget bröts enligt officiell statistik 630 ton
berg som gav 4 ton molybdenglans. Archelon kommer under våren 2006 att inleda
geologiska undersökningar runt gruvan.
I Västernorrland kommer prospekteringsarbeten att påbörjas under sommaren 2006. Ett 20tal blockfynd med goda guldhalter har påträffats 2 km väster om Graninge samhälle. Bruksån
nr 2 är ursprungligen ett mineraljaktsuppslag som belönades med förstapriset i Mineraljakten
i Västernorrlands län år 2000.
Via Archelon äger Yield en fastighet i Trollhättans kommun där det deponerats en
restprodukt bestående av kalkslagg från AB Ferrokroms verksamhet under 1950- och 60talet. Importerad kromitmalm raffinerades till olika ferrolegeringar i bolagets smältugnar på
Stallbacka industriområde i Trollhättan. Slaggen bedöms innehålla minst 5 procent så kallat
kromjärn. Råvaran är åtkomlig efter jordavrymning och kan utan invecklade processer
sorteras ut och separeras från kalken. Världsmarknadspriset på många metaller har under
senaste året gått upp kraftigt och kilopriset på kromjärn har stigit till runt 10 kr. Den totala
mängden kromjärn som deponerats på fastigheten bedöms vara minst 5 000 ton. Archelon
har för avsikt att återvinna och med förtjänst sälja denna råvara.
Sommaren 2005 genomfördes provbrytning av cirka 200 ton kalkslagg i syfte att få en mer
detaljerad bild av deponin och för att se hur kromjärnet uppträder i kalken. Eftersom den
planerade verksamheten är tillståndspliktig enligt miljöbalken kommer Archelon under 2006
att påbörja en ansökan om miljötillstånd.
Separat handel i Archelon-aktien
Styrelsen i Yield undersöker möjligheterna att i någon form och på fördelaktiga villkor avyttra
delar av innehavet i Archelon till Yields aktieägare för att därigenom skapa förutsättningar för
separat handel i Archelon-aktien. Detta kan bli aktuellt under innevarande år.

ÖVRIG INFORMATION
Investeringar
Yield har under bokslutsperioden investerat i aktier i Svenska Capital Oil AB.
Anställda
Medelantalet anställda uppgick vid utgången av 2005 till tre personer på heltid.
Aktieinformation
Yield-aktien började handlas på Göteborgs OTC-lista den 16 maj 2005. Handelskod:
YILD OTCB. ISIN-nummer: SE0001542325. En handelspost uppgår till 10 000 aktier.
Bolaget har cirka 3 400 VPC-registrerade aktieägare.
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Skatteeffekter
Yield påbörjade under 2005 en utredning som tar sikte på att undersöka om eventuella
skatteeffekter uppstår vid ägarspridning av aktier. Specifikt handlar frågan om huruvida
ägarspridda aktier skall utdelningsbeskattas alternativt beskattas som ett normalt
aktieinnehav med reavinst vid avyttring. En begäran om förhandsbesked har tillställts
Skatteverket. Yield har dock ännu ej (per 22 februari 2006) erhållit något besked från
Skatteverket om hur denna fråga skall behandlas skatterättsligt.
Kommentarer till räkenskaperna
Koncernens likvida medel uppgick vid årets slut till 6,8 Mkr. Eget kapital uppgick till 9,8 Mkr.
Aktiekapitalet uppgick till 1 560 000 kr.
Årsstämma
Yields årsstämma (bolagsstämma) hålls i Göteborg i maj 2006. Dag för stämman samt
tidpunkt och plats meddelas i kallelse.
Utdelning
Yields styrelse kommer att föreslå årsstämman att ingen utdelning lämnas för
räkenskapsåret 2005. I sitt årliga utdelningsförslag ska styrelsen beakta bolagets
utvecklings- och investeringsbehov.
Årsredovisning
Årsredovisningen för 2005 presenteras i maj 2006 och kommer att finnas tillgänglig på Yields
kontor i Göteborg samt bolagets hemsida www.yield.nu

Nyckeltal per 2005-12-31

NYCKELTALSDEFINITIONER

Räntabilitet på totalt kapital: neg

Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i procent av
genomsnittligt totalt kapital.

Räntabilitet på eget kapital: neg

Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i procent av
genomsnittligt eget kapital.

Soliditet: 91,1%

Eget kapital i procent av balansomslutning.

Räntetäckningsgrad: neg

Resultat efter finansiella poster plus räntekostnader dividerat med
räntekostnader.

Resultat per aktie: –0,03 kr

Resultat efter skatt i förhållande till antal aktier.

Eget kapital per aktie: 0,13 kr

Eget kapital i relation till antal aktier på balansdagen.

Kassalikviditet: 771%

Omsättningstillgångar exklusive lager i förhållande till kortfristiga skulder.

Antal A-aktier: 2 000 000
Antal B-aktier: 76 000 000

5

Delårsrapporter
Delårsrapport för januari-mars 2006 lämnas torsdagen den 18 maj 2006.
Delårsrapport för januari-juni 2006 lämnas onsdagen den 23 augusti 2006.
Delårsrapport för januari-september 2006 lämnas torsdagen den 16 november 2006.

Göteborg den 22 februari 2006
Styrelsen för Yield AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Tore Hallberg
VD Yield AB
Tfn: 031-131190, 0706-237390
E-post: tore.hallberg@yield.nu

Granskningsrapport
Bokslutskommunikén har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.

R E S U L T A T R Ä K N I N G A R
Tkr

Koncern
0501-0512

Moderbolag
0501-0512

Koncern
0510-0512

Moderbolag
0510-0512

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga intäkter
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar

323
–

323
–

–
–

283
–

–2 022
–669
–1

–1 944
–669
–1

–
–
–

1 593
466
–

Rörelseresultat

–2 368

–2 290

–

1 776

–3
–
1

–3
3
–

–
–
–

–1
3
–

–2 370

–2 290

–

–1 774

Räntenetto
Förändring obeskattade reserver
Uppskjuten skatt
PERIODENS RESULTAT
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B A L A N S R Ä K N I N G A R
Koncern
2005-12-31

Moderbolag
2005-12-31

989
43
1 935
710
6 798

–
3
3 375
699
6 792

10 475

10 869

9 820
–
655

9 898
–
971

10 475

10 869

Koncern
0501-0512
–

Moderbolag
0501-0512
368

Nyemission
Periodens resultat

–
–

11 820
–2 290

Eget kapital vid periodens utgång

–

9 898

Tkr
TILLGÅNGAR
Goodwill
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Övriga omsättningstillgångar
Kassa & Bank
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Obeskattade reserver
Kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL (Ttkr)
Eget kapital vid periodens ingång

KA S S A F L Ö D E S A N A L Y S
Koncern
0501-0512
–

Moderbolag
0501-0512
–2 290
0
–2 290

Förändring av rörelsefordringar
Förändring av rörelseskulder

–
–
–
–

Kassaflöden från den löpande verksamheten

–

–2 160

Kassaflöden från investeringsverksamheten

–

–2 903

Nyemission

–

11 820

Årets kassaflöde

–

6 757

Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

–
–

35
6 792

Tkr
Periodens resultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Kassaflöden från den löpande verksamheten

–645
775

Kassaflöden från finansieringsverksamheten
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