YIELD AB (publ)
DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2006
•

Yield har medverkat vid ägarspridning, kapitalanskaffning och notering i Opus
Prodox AB, Poker & Spel Invest AB och Drillcon AB.

•

Investeringar i tillväxtföretag skapar potential för värdetillväxt.

•

Helägda dotterbolaget Archelon Mineral AB särnoteras och tillförs kapital.

•

Apportemission gav delägande i Public Eye AB.

•

Koncernens resultat för perioden –2 153 Tkr. Nettoomsättning 427 Tkr.
Resultat per aktie –0,03 kr.

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.
Projektportföljen innehåller bland annat olja, guld och krom.
I Yieldkoncernen ingår förutom moderbolaget helägda dotterbolaget Archelon Mineral AB med
serbiska dotterbolaget Archelon d.o.o samt intressebolaget International Tube Machinery AB.

RESULTAT OCH FINANSIELLA UPPGIFTER
Koncernens resultat för perioden januari till juni 2006 uppgår före skatt till minus 2 153 Tkr.
Resultatet belastas av kostnader för ägarspridningar, prospektering och löpande utgifter.
Koncernförhållanden inträffade först under fjärde kvartalet 2005, därför anges ej
”koncernjämförande siffror”.
Bolaget har deltagit i nyemissioner i Opus Prodox AB, Svenska Capital Oil AB, Poker & Spel
Invest AB och Archelon Mineral AB. Bolaget har även erhållit aktier i Poker & Spel Invest som
ersättning för ägarspridning i detta bolag. Övervärdet i dessa investeringar bedöms vara
betydande men åskådliggörs först efter att nytecknade och erhållna aktier realiserats.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA HALVÅRET 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 4 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 10 procents
rabatterad kurs i en publik emission under mars månad. 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
bolaget kunnat vidareutveckla sina projekt i bland annat Nordsjön, Ryssland och Ukraina.
Enligt ett tidigare avtal genomfördes i maj – juni 2006 genom Yields försorg en ägarspridning av
aktier i PSI Poker & Spel Invest AB. Mer information om detta bolag finns att läsa på
www.pokerinvest.com samt de helägda spelsajterna www.66poker.com och
www.wasapoker.com.
Avtal om ägarspridning slöts i april 2006 med Drillcon AB innebärande att 5 procent av bolagets
befintliga aktier under juli 2006 vederlagsfritt har tilldelats aktieägarna i Yield. Yield har under
juli – augusti 2006 även bistått Drillcon med listning på First North. 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. Inför listningen av
Drillcon genomfördes med Yields medverkan en utförsäljning av befintliga aktier i bolaget, där
aktieägarna i Yield erbjöds företräde. Erbjudandet övertecknandes tre gånger. Även Yield
tecknande sig för aktier i denna försäljning, dock till ett lägre belopp än ursprungligen planerats
för att istället tillgodogöra aktieägarna i Yield.
Under perioden har förts diskussioner och inletts förhandlingar med nya bolag angående Yields
medverkan i nyemissioner där Yields aktieägare skall erbjudas fördelar.
Efter periodens utgång har styrelsen i Yield med stöd av bemyndigande från ordinarie årsstämma
genomfört en riktad emission av 3 234 567 B-aktier till kursen 0,81 kr motsvarande beloppet
2 620 000 kr. Aktierna har tecknats av finansiella investerare. Syftet med emissionen var att
tillföra Yield beredskap att medverka i beslutade och framtida investeringar i tillväxtbolag i
samband med ägarspridningsuppdrag. De nyemitterade aktierna medförde en utspädning på
ca 3,9 procent.
I juli 2006 investerade Yield i Public Eye AB genom att förvärva aktier från en av bolagets
grundare. Som betalningsmedel för förvärvet har Yield med stöd av bemyndigande från
årsstämma använt 1 728 395 st nya Yield-aktier. Yields ägarandel uppgår därefter till ca 3,5
procent av bolaget. Public Eye är en bildbyrå för nyhetsmaterial anskaffat främst av allmänheten
via det kraftigt ökande användandet av kameratelefoner och digitalkameror.

Archelon Mineral AB
Archelon Mineral bedriver prospekteringsverksamhet i Sverige och Serbien. Bolaget hade per
den sista juni 12 gällande undersökningstillstånd med en sammanlagd areal om 3 749 hektar. (se
även tabell per augusti 2006). Archelons portfölj av undersökningstillstånd omfattar bas- och
ädelmetaller samt diamant. Prospektering sker bland annat i samarbete med börsnoterade
International Gold Exploration AB (IGE).
Därutöver äger Archelon en fastighet i Trollhättans kommun, där stora mängder kromhaltig kalk
deponerats från AB Ferrolegeringars verksamhet under 1950- och 60-talen. Krominnehållet
förväntas kunna återvinnas med god lönsamhet.
Archelon Mineral har även startat verksamhet i Serbien via helägda serbienregistrerade
dotterbolaget Archelon d.o.o med avsikt att utvinna bland annat tennmineralet kassiterit ur kända
förekomster.
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.
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Prospekteringsinsatserna under 2006 genomförs i regi av samarbetspartnern IGE. Bland annat
har ett geokemiskt provtagningsprogram genomförts under sommaren inom valda delar av det
nästan 10 kvadratkilometer stora undersökningsområdet. Uppföljande geofysiska mätningar,
baserade på resultaten från den geokemiska provtagningen, kommer troligen att utföras under
hösten 2006. Resultaten från den dessa undersökningar blir avgörande för hur och var det
fortsatta arbetet skall bedrivas. Efterföljande fas i prospekteringsarbetet inkluderar, vid fortsatt
positiva resultat, 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.
Objekt i norra Sverige
Guld. Archelon beviljades i december 2005 två undersökningstillstånd i Västernorrlands län. 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.
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.
Undersökningstillstånd per augusti 2006.
Benämning

Län

Kommun

Mineral

Giltig t o m

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

Västra Götaland
Västra Götaland
Västra Götaland
Västra Götaland
Västra Götaland

Au, Cu
Au, Ag, Cu
Au
Au
Au, Cu

2006-11-25
2007-04-22
2009-02-20
2009-02-23
2008-12-30

Källuddeberget nr 1

V Götaland, Värmland

Au, Cu

2008-12-30

170

Rimtjärn nr 1
Klintberget nr 1
Fjällstjärnet nr 1
Bruksån nr 2
Morbrors backe nr 1
Sara nr 1
Finnmossen nr 1
Bortan nr 1
Kyrkskogen nr 1

Västra Götaland
Värmland
Värmland
Västernorrland
Västernorrland
Norrbotten
Värmland
Värmland
Värmland

Bengtsfors
Bengtsfors
Bengtsfors
Bengtsfors
Bengtsfors
Bengtsfors,
Säffle
Bengtsfors
Hagfors
Säffle
Sollefteå
Sollefteå
Kalix
Filipstad
Arvika
Arvika

Areal
(ha)
312
107
500
30
370

Mo
Mo
Au
Au, Cu
Au, Cu
Diamant
Fe
Au, Ag, Cu
Au, Ag, Cu

2009-03-17
2009-02-01
2009-03-17
2008-12-15
2008-12-15
2008-09-27
2008-08-30

124
360
57
236
440
1 043
34
876
230
4 889

Solvik 1-4: Archelon Mineral 50% och IGE 50%
Bortan nr 1 och Kyrkskogen nr 1: Ansökan inlämnad till Bergsstaten.
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Svenska Capital Oil AB
Capital Oils 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. Bolaget fokuserar i
första hand på områden eller länder med förbisedd potential. Förvärvade koncessioner
uppgraderas sedan genom geologiskt och geofysiskt arbete. Den fortsatta prospekteringen
finansieras via partners som står för hela eller delar av kostnaderna för undersökningarna.
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
2
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.

ÖVRIG INFORMATION
Separat handel i Archelon-aktien
Styrelsen i Yield AB har beslutat att hösten/vintern 2006 särnotera det helägda dotterbolaget
Archelon Mineral AB. För varje 6-tal aktier i Yield erbjuds aktieägarna att teckna en ny aktie i
Archelon för 1,20 kr. Archelon tillförs därmed ca 16,4 Mkr och Yields ägarandel minskar till
ca 53 procent. Avstämningsdag för aktieägare i Yield för att kunna deltaga i erbjudandet var
fredagen den 18 augusti 2006.
Vid eventuell överteckning förbinder sig Yield att erbjuda aktieägarna att förvärva befintliga aktier
i Archelon, varvid Yields ägarandel kan minska till ca 48 procent. I det fall Yields aktieägare ej
tecknar hela erbjudandet kommer allmänheten att erbjudas deltaga i erbjudandet på
teckningskursen 1,45 kr.

Investeringar
Yield har under första halvåret 2006 gjort investeringar uppgående till 2 779 Tkr i form av
nytecknade aktier i Svenska Capital Oil AB, Archelon Mineral AB, Opus Prodox AB, PSI Poker &
Spel Invest AB och Drillcon 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
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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 juni 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 3 700 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 0,09 kr. Resultatet per aktie var –0,03 kr.
Koncernens likvida medel var vid årets ingång 6 798 Tkr och uppgick vid periodens slut till
1 348 Tkr. Soliditeten i koncernen uppgick till 94,70 procent.
Redovisningsprinciperna inom koncernen har anpassats till International Financial Reporting
Standards, IFRS.

Årsstämma
Årsstämman den 24 maj 2006 omvalde styrelseledamöterna Anders Hilmersson, Tore Hallberg,
Patric Perenius och Peter Zeidler. Anders Hilmersson omvaldes till styrelseordförande.
Stämman bemyndigade styrelsen att utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut
om nyemission av upp till 40 000 000 aktier, varav högst 38 976 000 B-aktier och högst
1 024 000 A-aktier, samt med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om
nyemission av upp till 20 000 000 B-aktier under tiden fram till nästkommande årsstämma.
Årsredovisning för år 2005 kan rekvireras från Yield. Den finns även tillgänglig på bolagets
hemsida www.yield.nu.

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

Göteborg den 23 augusti 2006
Styrelsen för Yield AB (publ)

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

GRANSKNINGSRAPPORT
Denna delårsrapport har ej varit föremål för revisorns granskning.
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RESULTATRÄKNINGAR – KONCERNEN
Tkr

2006
jan-jun

2006
apr-jun

2005
jan-jun

2005
apr-jun

2005
jan-dec

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

427
–

141
–

–
–

–
–

322
–

-1 328
-1 247
–

-593
-556
–

–
–
–

–
–
–

-2 021
-667
-1

Rörelseresultat

-2 148

-1 008

–

–

-2 367
-3
–

Räntenetto
Förändring obeskattade reserver
PERIODENS RESULTAT

-5
–

-3
–

–
–

–
–

-2 153

-1 011

–

–

-2 370

RESULTATRÄKNINGAR – MODERBOLAGET
Tkr

2006
jan-jun

2006
apr-jun

2005
jan-jun

2005
apr-jun

2005
jan-dec

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

427
–

141
–

140
–

140
–

322
–

-1 110
-1 247
–

-470
-557
–

-463
-168
-1

-427
-168
-1

-1 943
-668
-1

Rörelseresultat

-1 930

-886

-492

-456

-2 290

-3
–

-2
–

-2
–

-2
–

1
–

-1 933

-888

-494

-458

-2 289

Räntenetto
Förändring obeskattade reserver
PERIODENS RESULTAT
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BALANSRÄKNINGAR – KONCERNEN
Tkr

2006-06-30

2005-06-30

2005-12-31

Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Övriga omsättningstillgångar
Kassa & Bank

989
43
4 713
894
1 452

–
–
–
–
–

989
43
1 935
709
6 798

SUMMA TILLGÅNGAR

8 091

–

10 474

Eget kapital
Obeskattade reserver
Kortfristiga skulder

7 666
–
425

–
–
–

9 819
–
655

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

8 091

–

10 474

2006-06-30

2005-06-30

2005-12-31

Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Övriga omsättningstillgångar
Kassa & Bank

–
2
6 172
864
1 348

–
3
515
168
395

–
2
3 375
699
6 792

SUMMA TILLGÅNGAR

8 386

1 081

10 868

Eget kapital
Obeskattade reserver
Kortfristiga skulder

7 964
–
422

974
3
104

9 897
–
971

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

8 386

1 081

10 868

TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

BALANSRÄKNINGAR – MODERBOLAGET
Tkr
TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL – KONCERNEN
Tkr
Eget kapital vid periodens ingång
Nyemission
Periodens resultat
Eget kapital vid periodens utgång

2006
jan-jun

2005
jan-jun

2005
jan-dec

9 819
–
-2 153

–
–
–

–
–
–

7 666

–

–

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL – MODERBOLAGET
Tkr
Eget kapital vid periodens ingång
Nyemission
Periodens resultat
Eget kapital vid periodens utgång

2006
jan-jun

2005
jan-jun

2005
jan-dec

9 897
–
-1 933

368
1 100
-493

366
11 820
-2 289

7 964

975

9 897

7

KASSAFLÖDESANALYS – KONCERNEN
Tkr

2006
jan-jun

2005
jan-jun

2005
jan-dec

-2 153

–

–

–

–

–

-2 153
-184
-230

–
–
–

–
–
–

-2 567

–

–

-2 779

–

–

–

–

–

-5 346

–

–

Likvida medel vid periodens början

6 798

–

–

Likvida medel vid periodens slut

1 452

–

–

2006
jan-jun

2005
jan-jun

2005
jan-dec

-1 933

-493

-2 290

–

1

–

-1 933
-163
-549

-492
-114
-91

-2 290
-645
775

-2 645

-697

-2 160

-2 798

-43

-2 903

–

1 100

11 820

-5 443

360

6 757

Likvida medel vid periodens början

6 791

35

34

Likvida medel vid periodens slut

1 348

395

6 791

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

KASSAFLÖDESANALYS – MODERBOLAGET
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
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Nyckeltal (koncernen) per 2006-06-30
Räntabilitet på totalt kapital: neg
Räntabilitet på eget kapital: neg
Soliditet: 94,70 %
Räntetäckningsgrad: neg
Resultat per aktie: –0,03 kr
Eget kapital per aktie: 0,09 kr
Kassalikviditet: 523 %

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.
Eget kapital i procent av balansomslutning.
Resultat efter finansiella poster plus räntekostnader
dividerat med räntekostnader.
Resultat efter skatt i förhållande till antal aktier.
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

9

