YIELD AB (publ)
DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2006
•

Helägda dotterbolaget Archelon Mineral AB ökade tempot med ytterligare
undersökningstillstånd.

•

Plan påbörjad för att på fördelaktiga villkor erbjuda Yields aktieägare direkt
ägande i Archelon och därigenom skapa möjligheter att lista aktien på
handelsplats för aktier.

•

Ägandet i Svenska Capital Oil AB ökade till 20 procent.

•

Yield medverkade vid notering av och kapitalanskaffning i tillväxtföretaget
Opus Prodox AB.

•

Avtal om ägarspridning träffades med Drillcon AB i april 2006.

•

Ägarspridning i PSI Poker & Spel Invest AB genomförs i maj 2006.

•

Koncernens resultat för perioden –1 142 Tkr.

Yield har som affärsidé att bistå med tjänster till bolag vars aktie på kort sikt ska listas på
handelsplats. Ett sätt är att på speciella villkor erbjuda Yields aktieägare att teckna aktier i det
aktuella bolaget. Därmed fördelas aktier i externa bolag till många av Yields aktieägare.
Verksamheten kan kombineras med en investering från Yields sida i det aktuella bolaget.
Till affärsidén hör även att identifiera, förädla och skapa mervärden i tidiga råvaruprojekt.
Yields projektportfölj innehåller olja, guld och krom.
I Yieldkoncernen ingår förutom moderbolaget helägda dotterbolaget Archelon Mineral AB samt
intressebolaget International Tube Machinery AB.

RESULTAT OCH FINANSIELLA UPPGIFTER
Koncernens resultat för perioden januari till mars 2006 uppgår före skatt till minus 1 142 Tkr.
Resultatet belastas av kostnader för ägarspridningar och löpande utgifter. Koncernförhållanden
inträffade först under fjärde kvartalet 2005, därför anges ej ”koncernjämförande siffror”.
Bolaget har deltagit i nyemissioner i Opus Prodox AB och Svenska Capital Oil AB samt erhållit
aktier i Poker & Spel Invest AB som ersättning för ägarspridning i detta bolag. Yield har även
tecknat sig för nyemitterade aktier i en begränsad emission i det helägda dotterbolaget Archelon
Mineral AB. Det potentiella övervärdet i dessa investeringar åskådliggörs först efter att
nytecknade och erhållna aktier realiseras.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET 2006
Under perioden tecknade sig Yield för aktier i Opus Prodox AB på fördelaktiga villkor i en riktad
nyemission. Ägarandelen i bolaget uppgår till ca 6 procent. Opus Prodox förser den globala
marknaden med prisvärda kvalitetsprodukter inom automotiv- och telekombranschen.
Yield medverkade även till att Opus Prodox blev noterat på Aktietorget i april 2006. I samband
med detta erbjöds Yields aktieägare att teckna sig för nyemitterade aktier till rabatterad kurs i en
publik emission under mars månad. Yields aktieägare fick 10 procents rabatt i förhållande till
övriga investerare. Emissionen på 10 Mkr blev kraftigt övertecknad vilket innebar att den i sin
helhet tecknades av Yields aktieägare, eftersom dessa hade teckningsföreträde. Genom detta
fick Opus Prodox ca 800 nya aktieägare, samtliga dessa var alltså även aktieägare i Yield.
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Yield har under mars månad deltagit i en riktad nyemission i Svenska Capital Oil AB och
därigenom ökat sitt ägande i detta bolag från 15 till ca 20 procent. Yield medverkade i oktober
2005 till en ägarspridning i bolaget, varvid Yields aktieägare tilldelades aktier i Capital Oil
motsvarande 10 procent av aktiestocken. Capital Oil fick därmed närmare 2 000 nya aktieägare.
En notering av Capital Oil är planerad att ske under 2006. Yields investeringar har bidragit till att
man kunnat vidareutveckla sina projekt i bland annat Nordsjön, Ryssland och Ukraina.
Enligt ett tidigare avtal inleddes också arbetet med ägarspridning av aktier i PSI Poker & Spel
Invest AB. Mer information om detta bolag finns att läsa på www.pokerinvest.com och helägda
spelsajten www.66poker.com.
Yields dotterbolag Archelon Mineral AB har under perioden beviljats ytterligare
undersökningstillstånd och innehar för närvarande 12 tillstånd med en sammanlagd areal om
3 749 hektar. Fyra av dessa, Solvik 1-4, belägna i Bengtsfors kommun, ägs till lika delar av
Archelon och International Gold Exploration IGE AB. Archelons portfölj av undersökningstillstånd
omfattar bas- och ädelmetaller samt diamant.
Archelon inledde även under perioden ett arbete med att bilda ett dotterbolag i Serbien efter att
ha identifierat möjligheten att överta fyndigheter av tennmineralet kassiterit.

Efter periodens utgång
Avtal om ägarspridning slöts i april 2006 med Drillcon AB innebärande att 5 procent av bolagets
befintliga aktier vederlagsfritt kommer att tilldelas aktieägarna i Yield. Avstämningsdag för rätt till
tilldelning av Drillcon-aktier är ännu ej bestämd. Yield bistår under 2006 bolaget med
ägarspridning samt notering eller listning på någon handelsplats för aktier. Drillcon är i Sverige ett
marknadsledande företag inom kärnborrning, under och ovan jord, styrd kärnborrning samt
vertikal och horisontell raise-borrning. Läs mer om Drillcon på www.drillcon.se.
I maj 2006 sker genom Yields försorg en spridning av aktier i PSI Poker & Spel Invest AB till
Yields aktieägare. Aktierna beräknas vara distribuerade under vecka 20. Avstämningsdag för
Yields aktieägare vid tilldelningen av PSI-aktier var fredagen den 7 april 2006. Bolaget investerar
i spelbranschen med inriktning främst på nätpoker.

Archelon Mineral AB
Objektbeskrivning Värmland/Dalsland
Guld. I Solvik-området i norra Dalsland har ett stort antal block påträffats med anmärkningsvärt
höga halter av guld, silver, och koppar. Vaskprover ur älvsediment, övrig geologisk provtagning
samt fältobservationer bekräftar också närvaron av bas- och ädelmetaller.
Prospekteringsinsatserna under 2006 genomförs i regi av samarbetspartnern IGE. Bland annat
kommer geokemisk provtagning (bottenmorän) och eventuellt kompletterande IP-mätningar att
utföras inom valda delar av det nästan 10 kvadratkilometer stora undersökningsområdet.
Resultaten från den markgeokemiska undersökningen blir avgörande för hur och var det fortsatta
arbetet skall bedrivas. Nästa fas i prospekteringsarbetet inkluderar med största sannolikhet
borrning på en eller flera platser inom området.
Molybden. Vid undersökningstillståndet Klintberget nr 1, beviljat i februari 2006, har tidigare
brutits molybden. Området är beläget sydost om Hagfors i Värmland. Under första och andra
världskriget bröts enligt officiell statistik 630 ton berg som gav 4 ton molybdenglans. Archelon
kommer under 2006 att inleda geologiska undersökningar runt gruvan.
Objekt i norra Sverige
Guld. Archelon beviljades i december 2005 två undersökningstillstånd i Västernorrlands län.
Prospekteringsarbeten kommer att påbörjas under sommaren 2006. Ett 20-tal blockfynd med
goda guldhalter har påträffats 2 kilometer väster om Graninge samhälle. Bruksån nr 2 är
ursprungligen ett mineraljaktsuppslag som belönades med förstapriset i Mineraljakten i
Västernorrlands län år 2000.
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Diamant. Norra Skandinavien tillhör ett av de mer intressanta områdena i Europa vad gäller
diamantprospektering. Diamantförande ringstrukturer, så kallade ”kimberlitpipor”, har påträffats
bland annat i Finland. Diamantfyndigheter av världsklass finns i Arkhangelsk-området i Sibirien.
Den ökade prospekteringsaktiviteten efter diamant av internationella bolag på senare år visar att
potentialen för diamantfynd i Norrbotten har uppmärksammats även utanför landets gränser. En
viktig anledning till det ökade intresset är att det finns en motsvarande geologisk miljö.
Data från geologiska och geofysiska undersökningar och mätningar visar att Archelon Minerals
undersökningstillstånd Sara nr 1 ligger i en omgivning med gynnsamma förutsättningar för
diamantprospektering. Bland annat framgår att de grundparametrar som krävs för att diamanter
ska kunna bildas existerar i denna del av Sverige. Archelon planerar att utföra inledande
geofysiska och geokemiska undersökningar i området under 2006.
Undersökningstillstånd per maj 2006.

Bengtsfors
Bengtsfors
Bengtsfors
Bengtsfors
Bengtsfors
Bengtsfors,
V Götaland, Värmland
Säffle
Västra Götaland
Bengtsfors
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370
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2009-03-17
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2008-09-27
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3 749
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Län

Solvik nr 1
Solvik nr 2
Solvik nr 3
Solvik nr 4
Reutershögen nr 1

Guld
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Guld
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Västra Götaland
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Molybden
Molybden
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Bruksån nr 2
koppar
Guld,
Morbrors backe nr 1
koppar
Sara nr 1
Diamant

Kommun

Giltig t o m

Svenska Capital Oil AB
Företagets affärsidé är att köpa in sig i producerande fält och därigenom skapa en cash-flow och
att förse aktieägarna med ett större antal prospekteringsprojekt till en låg kostnad. Strategin är att
finna oljefält som är undervärderade på grund av brist på kapital i landet i fråga, såsom delar av
före detta Sovjetunionen, eller oljefält som är marginella men kan ge god avkastning med
användande av moderna metoder och senaste teknik för att utvinna oljan. På
prospekteringsfronten arbetar företaget med att söka sig till områden med förbisedd potential och
att uppgradera dem med hjälp av geologiskt och geofysiskt arbete och därefter finansiera den
fortsatta prospekteringen genom att bjuda in partners.
Capital Oil tilldelades efter en ansökningsrunda hösten 2005 en koncession på den brittiska
sockeln i Nordsjön. Bolaget har allt sedan dess bearbetat omfattande seismiska data från
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området. Blocket har en total area på cirka 170 km . Det har identifierats en oljepotential på
150 miljoner fat, alternativt 350 bcf (350 miljarder kubikfot) gas inom koncessionen.
Capital Oil förhandlar om produktionsrättigheter i oljefält i Ryssland och Ukraina och räknar med
att kunna säkra en eller flera koncessioner under 2006 samt starta produktion inom något år.

ITM
Inom koncernen finns intressebolaget International Tube Machinery ITM AB där Yield har en ca
25-procentig ägarandel. Bland ITM:s tillgångar finns ett royaltyavtal med Tivox Sweden AB
avseende produkter inom rörautomation. ITM kommer under innevarande år att ändra namn inför
en planerad expansion av verksamheten.
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ÖVRIG INFORMATION
Separat handel i Archelon-aktien
Archelon kommer troligen att under 2006 bli särnoterat och Yields aktieägare kommer då att
erbjudas möjlighet till direktägande på fördelaktiga villkor.

Investeringar
Yield har under första kvartalet 2006 gjort investeringar uppgående till 1 773 Tkr i form av
nytecknade aktier i Svenska Capital Oil AB och Opus Prodox AB.

Skattekonsekvenser vid vederlagsfri tilldelning av aktier
Skattekonsekvenserna av vederlagsfri tilldelning av aktier är ännu ej helt klarlagda. Utredningar
som gjorts av ledande skatteexperter på uppdrag av Yield visar att en dylik tilldelning ger upphov
till beskattning först vid försäljning av de erhållna aktierna. Ingångsvärdet skall då sättas till noll
vilket ger full reavinstbeskattning, det vill säga 30 procent, vid försäljning. Yield anser, med stöd
av skatteutredningar, att det är denna princip som skall gälla.
Yield har från Skatterättsnämnden begärt förhandsbesked avseende frågan om hur ägarspridda
aktier skall beskattas. Enligt beslut från Skatterättsnämnden skall mottagandet av sådana aktier
jämställas med utdelning och beskattas därefter. Yield har överklagat beslutet till
Regeringsrätten. Om beslutet kvarstår även efter överklagande skall beskattning baseras på
marknadsvärdet vid tillfället för tilldelningen. Eftersom bolaget vid denna tidpunkt är onoterat finns
det ingen aktiekurs att falla tillbaka på. Marknadsvärdet kan då till exempel baseras på bolagets
substansvärde eller på kursen på senast tecknade eller förvärvade aktier. Yield bedömer att om
så skulle bli fallet torde nettoeffekten ändock bli marginell för Yields aktieägare.

Anställda
Medelantalet anställda uppgick per sista mars 2006 till tre personer på heltid.

Aktien
Bolagets B-aktie handlas sedan den 16 maj 2005 på Göteborgs OTC-lista, som ingår i NGM:s
handelssystem Tellus under avdelningen Nordic OTC. Kursinformationen distribueras i realtid till
ledande finansiella aktörer, vilket gör att aktuell kursinformation är lätt åtkomlig. Kortnamn för
Yield på aktielistan är Yild OTCB. En handelspost uppgår för närvarande till 5 000 B-aktier.
Bolaget har cirka 3 500 VPC-registrerade aktieägare. Aktiekursen och orderdjupet kan följas på
bland annat Thenberg & Kindes eller Nordic OTC:s webbplatser (www.thenberg.se eller
www.ngm.se flik Nordic OTC/kurser).

Kommentarer till räkenskaperna
Eget kapital per aktie uppgick i koncernen till 0,11 kr. Resultatet per aktie var –0,02 kr.
Koncernens likvida medel var vid årets ingång 6 798 Tkr och uppgick vid periodens slut till
3 523 Tkr. Soliditeten i koncernen uppgick till 91,5 %.
Redovisningsprinciperna inom koncernen har anpassats till International Financial Reporting
Standards, IFRS.
Verksamheten i Yield AB startade under hösten 2004. Det har tidigare bedrivits verksamhet
under bolagets organisationsnummer. Denna verksamhet, som upphörde år 2002, var helt
väsensskild från Yields verksamhet. Under år 2003 var bolaget vilande. Av denna anledning
redovisas inga historiska jämförelsetal då dessa saknar relevans.
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Utdelning
Yields styrelse kommer att föreslå årsstämman att ingen utdelning lämnas för 2005.

Årsstämma
Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) hålls i Göteborg onsdagen den 24 maj 2006 kl 14:00 i
hörsal Sappören, Göteborgs universitet, Sprängkullsgatan 25, Göteborg.

Årsredovisning
Årsredovisningen för 2005 presenteras i maj 2006 och kommer att finnas tillgänglig på Yields
kontor i Göteborg samt bolagets hemsida www.yield.nu.

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport för januari – juni 2006 lämnas onsdagen den 23 augusti 2006.
Delårsrapport för januari – september 2006 lämnas torsdagen den 16 november 2006.
Bokslutskommuniké för 2006 lämnas i februari 2007.

Göteborg den 18 maj 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
Denna delårsrapport har ej varit föremål för revisorns granskning.
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R E S U L T A T R Ä K N I N G A R
Tkr
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga intäkter
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Rörelseresultat
Räntenetto
Förändring obeskattade reserver
PERIODENS RESULTAT

Koncern
0601-0603

Moderbolag
0601-0603

Koncern
0501-0503

Moderbolag
0501-0503

286
–

286
–

–
–

–
–

-735
-691

-640
-690

–
–

–
–

-1 140

-1 044

–

–

-2
–

-2
–

–
–

–
–

-1 142

-1 046

–

–

B A L A N S R Ä K N I N G A R
Koncern
06-03-31

Moderbolag
06-03-31

Koncern
05-03-31

Moderbolag
05-03-31

Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Övriga omsättningstillgångar
Kassa & Bank

1 349
43
3 348
1 195
3 523

–
2
5 172
1 004
3 444

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

SUMMA TILLGÅNGAR

9 458

9 622

–

–

Eget kapital
Obeskattade reserver
Kortfristiga skulder

8 677
–
780

8 851
–
771

–
–
–

–
–
–

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

9 458

9 622

–

–

Koncern
0601-0603
9 820
–
-1 142

Moderbolag
0601-0603
9 898
–
-1 047

Koncern
0501-0503
–
–
–

Moderbolag
0501-0503
–
–
–

8 678

8 851

–

–

Tkr
TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL (Tkr)
Eget kapital vid periodens ingång
Nyemission
Periodens resultat
Eget kapital vid periodens utgång
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KA S S A F L Ö D E S A N A L Y S
Koncern
0601-0603
-1 142

Moderbolag
0601-0603
-1 046

Koncern
0501-0503
–

Moderbolag
0501-0503
–

-1 142
-485
126

-1 046
-304
-200

–
–
–

–
–
–

-1 501

-1 550

–

–

-1 773

–

–

–

–
–

-1797
–

–
–

–
–

-3 274

-3 347

–

–

Likvida medel vid periodens början

6 798

6 791

–

–

Likvida medel vid periodens slut

3 523

3 444

–

–

Tkr
Periodens resultat
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

Nyckeltal (koncernen) per 2006-03-31
Räntabilitet på totalt kapital: neg
Räntabilitet på eget kapital: neg

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

Soliditet: 91,5 %

Eget kapital i procent av balansomslutning.

Räntetäckningsgrad: neg

Resultat efter finansiella poster plus räntekostnader
dividerat med räntekostnader.

Resultat per aktie: –0,02 kr

Resultat efter skatt i förhållande till antal aktier.

Eget kapital per aktie: 0,11 kr
Kassalikviditet: 576 %

Eget kapital i relation till antal aktier på
balansdagen.
Omsättningstillgångar exklusive lager i förhållande
till kortfristiga skulder.

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