YIELD AB (publ)
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007

•

Förhandlingar slutförda kring förvärv av Financial Management Holding AB - ett bolag med portfölj av ett tiotal onoterade bolag.

•

Kraftigt övervärde i innehavet i Svenska Capital Oil, goda resultat från
borrningen i första brunnen.

•

Kraftigt övervärde i innehavet i Archelon, stark värdeutveckling i
intressebolag.

•

Styrelsen föreslår utdelning av innehaven i Svenska Capital Oil och Archelon.

•

Lovande utveckling i intressebolaget Challenger Mobile, Yields aktieägare
erbjöds direktägande.

•

Investering genomförd i Ericstam Banking Security – ny teknik inom
banksäkerhet med stor potential.

•

Yield bistod under året ett flertal bolag inför listning av aktien.

•

Villkorat av årsstämmans beslut får Yield nya huvudägare, nytt management,
en till delar ny styrelse samt nya innehav av onoterade bolag.

•

Resultatet för perioden 639 Tkr (-3 000 Tkr).

Yields affärsidé, filosofi och vision
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 i egen regi identifiera,
förädla och skapa mervärden i tidiga råvaruprojekt.
Yield skall bygga upp ett aktieinnehav i tillväxtbolag genom att gå in med väl
avvägda investeringar i tidiga utvecklingsskeden samtidigt som de enskilda
aktieägarna i Yield skall erbjudas fördelar i dessa bolag.

RESULTAT OCH FINANSIELLA UPPGIFTER
Resultatet för perioden januari till december 2007 uppgår före skatt till 639 Tkr
(-3 000 Tkr). Det positiva resultatet har uppnåtts vid försäljning av aktier.
Motsvarande period år 2006 förelåg koncernförhållande. Koncernförhållandet
upphörde under fjärde kvartalet 2006. Jämförelsen av resultatet fjärde kvartalet 2006
och fjärde kvartalet 2007 är gjord på moderbolagsnivå. Resultatet för fjärde kvartalet
2007 var -1 040 Tkr (-407 Tkr).
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VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN
Yield har under 2007 sålt endast en begränsad del av sitt aktieinnehav från
investeringar under 2006. Merparten av bolagets investeringar ligger fortfarande
orörda. Det tidigare helägda dotterbolaget Archelon Mineral AB, där Yield kvarstår
som ägare till ca 44 % av aktiestocken, utvecklas enligt plan. Yield har tidigare
medverkat till igångstart, kapitalanskaffning och ägarspridning i Svenska Capital
Oil AB. Efter notering av bolagets aktie på First North under juni månad uppgår
Yields innehav till ett betydande värde. Efter rapportperiodens utgång har dock ca
1,5 miljoner aktier avyttrats.
Archelon har under året haft en intressant utveckling med bland annat följande:
•
•
•
•

Investering i Trollhättan Mineral AB motsvarande 25 % av aktiekapitalet.
Därutöver kommer Archelons aktieägare att vederlagsfritt tilldelas 10 % av
ägandet.
Bolaget har tillsammans med IGE Nordic AB påträffat en lovande
guldmineralisering i Solvik, Dalsland.
Innehavet i Kilsta Metall AB utvecklas mycket positivt. Bolaget listas på
NGM Nordic MTF i mars 2008.
Investering i guldprospekteringsbolaget Amur Gold LLC uppgående till 6,49 %
av aktiekapitalet.

Svenska Capital Oil har inlett en ny fas i sitt arbete med att utveckla oljefält
i västra Ukraina i och med att borrning av den första oljeprospekteringsbrunnen har
påbörjats. De första indikationerna tyder på multipla oljelager från 150 till 350
meters djup. Resultatet av borrningen styrker därmed bolagets geologiska mätningar
och antaganden. Oljeförande lager har påträffats i bolagets första nyborrade
prospekteringsbrunn. Med tanke på de mycket goda resultaten i första brunnen
kommer tester av underliggande lager att göras då mätningarna ger goda indikationer
att det finns ytterligare oljeförande lager.
Yield förvärvade under årets andra kvartal 10 % av aktiekapitalet i Scandinavian
Financial Management AB (SFM). SFM arbetar med Financial Management och
Sales Growth Management, både som investerare av riskkapital och/eller konsulter.
Bolagets portföljbolag har under året utvecklats positivt.
Styrelsen föreslår årsstämman att förvärva resterande aktier i bolaget genom att ge ut
nya aktier som betalningsmedel. Därigenom tillförs Yield:
•
•
•

innehav av ett tiotal bolag av vilka några står inför bred kommersialisering med
en omfattande potential för tillväxt samt möjlig listning;
ett management med lång och bred erfarenhet av investeringar i och utveckling
av onoterade bolag;
ett kapital för fortsatt dynamisk utveckling.
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Under andra kvartalet genomfördes en investering i Challenger Mobile AB
motsvarande ca 7 % av aktiekapitalet. Challenger Mobile har utvecklat en teknik som
gör det möjligt att ringa via internet med mobiltelefon och därmed uppnå betydligt
sänkta kostnader. Användandet av denna teknik bedöms stå inför en kraftig tillväxt.
Under kvartal två och tre har Yield bistått med kapitalanskaffning i bolaget via två
private placements. Under fjärde kvartalet erbjöds dessutom Yields aktieägare att
med företräde och rabatt teckna aktier i bolaget. Bolaget har tagit sin första
genombrottsorder genom att licensiera sin tekniska plattform för internetbaserade
mobilsamtal till en internationell teleoperatör. Bolaget nominerades hösten 2007 till
Guldmobilen för ”Årets innovation”.
Under 2007 genomfördes investering motsvarande ca 7 % av aktiekapitalet i
Ericstam Banking Security AB. Bolaget har utvecklat en metod för att öka
säkerheten vid PIN-kodshantering. Förhandlingar pågår med ledande affärsbank.
Yield har under 2007 bistått med tjänster till Thenberg & Kinde, Cryptzone,
Seanet och Cybaero inför listning av respektive bolags aktie.
Yields innehav per 2007-12-31
Archelon Mineral
Antal aktier: ca 14,2 miljoner. Kurs 1,10 kr. Marknadsvärde ca 15,6 Mkr. Listat på
Göteborgs OTC-lista/Nordic MTF. Archelon har som affärsidé att identifiera, förädla
och skapa mervärden i tidiga råvaruprojekt.
Svenska Capital Oil
Antal aktier: ca 8,6 miljoner. Kurs 1,71 kr. Marknadsvärde ca 14,7 Mkr. Listat på
First North. Capital Oil är ett svenskt oljeprospekterings- och produktionsbolag med
verksamhet i Ukraina. Bolaget arbetar för närvarande med prospektering i två
licensblock i västra delen av landet.
Opus Prodox
Antal aktier: ca 700 000. Kurs 2,73 kr. Marknadsvärde ca 1,9 Mkr. Listat på First
North. Opus är en industriell high-tech koncern med inriktning på miljö- och
säkerhetskontroll av fordon.
Challenger Mobile
Antal aktier: 118 000. Teckningskurs i senaste emission 28,40 kr. Marknadsvärde ca
3,3 Mkr. Planerar listning av aktien under 2008. Bolaget representerar ett nytt sätt att
använda mobiltelefonen innebärande kraftigt sänkta kostnader. Företag och
privatpersoner kan ringa via GSM:s utbredda täckning och internets unika
kostnadseffektivitet.
CybAero
Antal aktier: 50 000. Kurs 4,92 kr. Marknadsvärde ca 0,25 Mkr. Listat på First
North. CybAero utvecklar, tillverkar och marknadsför obemannade flygande
farkoster, så kallade Unmanned Aerial Vehicles.

3

PSI Spelinvest
Antal aktier: 400 000. Kurs 0,53 kr. Marknadsvärde ca 0,2 Mkr. Listat på First
North. PSI är en företagsgrupp som investerar i och utvecklar internetbaserade
spelbolag.
Scandinavian Financial Management
Yield innehar 8 procent av aktiekapitalet. Förvärvas av Yield villkorat av
årsstämmans beslut. Se separat information ”Styrelsen fullständiga förslag till beslut”
på Yields hemsida (publiceras senast den10 mars 2008).
Public Eye
Yield innehar 3,5 procent av aktiekapitalet. Bolaget går ihop med Intius AB, noterat
på Aktietorget. Marknadsvärde ca 0,7 Mkr. Intius mål är att bli en ledande aktör
inom avgiftsbelagda, volymdrivna, generiska handelstjänster på internet.
Ericstam & Company
Yield innehar 7 procent av aktiekapitalet. Marknadsvärde svårbedömt, ca 0,5 Mkr.
Ericstam Innovation är specialiserat på ökad säkerhet vid användande av PIN-koder.
International Tube Machinery
Yield innehar 25 procent av aktiekapitalet. Osäkert värde, ca 0,5 Mkr. Bolaget
innehar ett royaltyavtal med Tivox Sweden AB avseende produkter inom
rörautomation.
Cryptzone
Antal aktier: 61 275. Kurs per 27 februari: 3,80 kr. Marknadsvärde ca 0,2 Mkr. Listat
på First North. Cryptzone levererar lösningar till företag för att kryptera email,
filer/foldrar, hårddiskar och mobila enheter.
ÖVRIG INFORMATION
Utdelning av innehav
Som tidigare meddelats kommer styrelsen i Yield att föreslå årsstämman dels förvärv
av Scandinavian Financial Management AB (SFM), dels utdelning av en stor andel
av bolagets substans. Aktieägare representerade ca 38 % av rösterna stöder förslagen.
Efter årsstämman innebär detta bland annat att Yield får nya huvudägare, nytt
management, en till delar ny styrelse samt nya innehav av onoterade bolag.
Ytterligare information om utdelningarna samt förvärvet kommer att presenteras i
Styrelsens fullständiga förslag, som publiceras på bolagets hemsida senast den 10
mars 2008.
Kommentarer till räkenskaperna
Eget kapital per aktie uppgick till 0,14 kr (0,13 kr). Resultatet per aktie blev 0,01 kr
(-0,04 kr). Soliditeten uppgick till 81,2 % (97,1 %). Likvida medel uppgick vid
perioden ingång till 2 990 Tkr (6 792 Tkr) och vid periodens slut till 822 Tkr
(2 990 Tkr).
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Anställda
Medelantalet anställda uppgick per sista december 2007 till tre personer på heltid.
Aktien
Antalet registrerade aktier i Yield uppgick per 2007-12-31 till 2 000 000 aktier av
serie A och 80 962 962 aktier av serie B. Antal röster uppgår till 100 962 962 st.
Genomsnittligt antal aktier var 81 722 722 st. Aktiens kvotvärde är 0,02 kr.
Yield har cirka 3 300 VPC-registrerade aktieägare. En handelspost uppgår till 5 000
aktier. Bolagets B-aktie handlas på Göteborgs OTC-lista/NGM Nordic MTF.
Kortnamn för Yield är Yild MTFB.
Redovisningsmetoder
Bolaget har vid upprättandet av denna rapport tillämpat Årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd.
Årsstämma och årsredovisning
Ordinarie årsstämma äger rum tisdagen den 25 mars 2008 klockan 15:00 i Göteborg.
Årsredovisningen för 2007 kommer att finnas tillgänglig i elektroniskt format på
bolagets hemsida www.yield.nu senast två veckor före stämman. Den kommer även
att hållas tillgänglig i tryckt format på Yields kontor i Göteborg och skickas med post
till de aktieägare som önskar få den hemsänd.
Utdelning
Som nämnts ovan kommer styrelsen i Yield att föreslå årsstämman dels förvärv av
Scandinavian Financial Management AB (SFM), dels utdelning av en stor andel av
bolagets substans. Ytterligare information om utdelningarna samt förvärvet kommer
att presenteras i Styrelsens fullständiga förslag, som publiceras på bolagets hemsida
senast den 10 mars 2008.
I sitt årliga utdelningsförslag ska styrelsen beakta bolagets utvecklings- och
investeringsbehov.
Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport för januari – mars 2008 lämnas torsdagen den 22 maj 2008.
Delårsrapport för januari – juni 2008 lämnas torsdagen den 28 augusti 2008.
Delårsrapport för januari – september 2008 lämnas torsdagen den 20 november 2008.
Bokslutskommuniké för 2008 lämnas torsdagen den 26 februari 2009.
Göteborg den 28 februari 2008
Styrelsen för Yield AB (publ)
För ytterligare information kontakta: Anders Hilmersson, ordförande i Yield AB
Telefon 031-711 24 24
GRANSKNINGSRAPPORT
Denna rapport har ej varit föremål för revisorns granskning.
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RESULTATRÄKNINGAR
Tkr

2007
jan-dec

2007
okt-dec

2006
jan-dec

2006
okt-dec

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

2 226
–

650
–

1 132
–

257
–

-1 770
-2 126
-1

-386
-559
-1

-1 976
-2 357
-1

-232
-580
–

Rörelseresultat

-1 671

-296

-3 202

-555

153
2 254
-97
–

–
-601
-143
–

924
-725
3
–

1499
-1355
4
–

639

-1 040

-3 000

-407

Resultat från andelar i intressebolag
Resultat försäljning/nedskrivning värdepapper
Räntenetto
Skatt
PERIODENS RESULTAT

BALANSRÄKNINGAR
Tkr
TILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Övriga omsättningstillgångar
Kassa & Bank

2007-12-31

2006-12-31

12
12 587
802
822

2
5 719
2 538
2 990

SUMMA TILLGÅNGAR

14 223

11 249

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

11 556
–
2 667

10 918
–
331

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

14 223

11 249
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FÖRÄNDRING EGET KAPITAL
Tkr

Eget kapital vid periodens ingång
Nyemission
Periodens resultat
Eget kapital vid periodens utgång

2007
jan-dec

2006
jan-dec

10 918

9 898

–

4 020

639

-3 000

11 557

10 918

2007
jan-dec

2006
jan-dec

-1 671
1
51
-5

-3202
1
7
-4

-1 624

-3 198

1 734
2 193

-1 839
-640

2 303

-5 677

-4 471

-745

–

2 620

-2 168

-3 802

2 990

6 792

822

2 990

KASSAFLÖDESANALYS
Tkr

Periodens resultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Erhållen ränta
Erlagd ränta
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
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NYCKELTAL OCH AKTIEDATA
2007-12-31
Räntabilitet på totalt kapital (%)
Räntabilitet på eget kapital (%)
Soliditet (%)
Räntetäckningsgrad
Resultat per aktie(kr)
Eget kapital per aktie(kr)
Kassalikviditet (%)

Antal A-aktier
Antal B-aktier
Totalt antal aktier
Genomsnittligt antal aktier

2006-12-31

5,0
5,7
81,2
5
0,01
0,14
61

Neg
Neg
97,1
Neg
-0,04
0,13
1 670

2 000 000
80 962 962
82 962 962
81 722 222

2 000 000
80 962 962
82 962 962
80 481 481

Nyckeltalsdefinitioner
Räntabilitet på totalt kapital: Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt totalt kapital.
Räntabilitet på eget kapital:

Nettoresultat enligt resultaträkningen i procent av genomsnittligt eget kapital.

Soliditet:

Eget kapital i procent av balansomslutning.

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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