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Yield är ett listat investeringsbolag som utvecklar en portfölj av
företag med potential för kraftig värdetillväxt. Till affärsidén hör
även att bistå med kapital, tjänster och ägarspridning i bolag som
vill få sin aktie listad på handelsplats för aktier.

Årsstämma

Informationsgivning till aktieägare

Årsstämman i Yield AB (publ) hålls torsdagen den 15 april 2010

Yield strävar efter att fortlöpande förbättra informationsgivningen

kl 14:00 på Elite Park Aveny Hotel, Kungsportsavenyn 36-38,

till aktieägarna. Den skall baseras på öppenhet, tät aktieägarkon-

Göteborg.

takt och uttömmande information. Yields avsikt är att kontinuerligt
ge aktiemarknaden underlag för värdering av bolagets olika

Anmälan till stämman

projekt. Följ utvecklingen på www.yield.nu.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 9 april
2010 vara införd i den av VPC AB förda aktieboken, dels anmäla

Kommande rapporttillfällen

sin avsikt att delta senast den 10 april 2010 kl. 12:00. Anmälan

Delårsrapport för perioden januari-mars 2010: fredagen den 14

skall ske per e-mail: mats.lind@yield.nu, per telefon: 031 708 1780

maj 2010.

eller skriftligen till bolaget med adress: Yield AB, Vasaplatsen 2,
411 34 Göteborg.
Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer,
adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för

Delårsrapport för perioden april-juni 2010: tisdagen den 27
augusti 2010.
Delårsrapport för perioden juli-september 2010: fredagen den
19 november 2010.
Bokslutskommuniké för 2010: fredagen 25 februari 2011.

att äga rätt att delta i stämman, senast den 9 april 2010 tillfälligt
ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan
omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid

I 30 år har Leucovorin i

före den 10 april 2010.

kombination med cellgiftet 5FU
utgjort basen i de flesta cell-

Behörighetshandlingar

giftskombinationer mot spridd

För ombud som företräder aktieägare bör fullmakt översändas

kolorektalcancer.

i samband med anmälan. Företrädare för juridisk person skall

Isofol har efter 20 års

vara firmatecknare eller ha fullmakt av firmatecknare och kunna

samarbete med Merck Eprova

styrka firmatecknares behörighet med registreringsbevis eller

lyckats renodla det kroppsegna

motsvarande handling.
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ämnet från Leucovorin som ökar

Kallelse

effekten och minskar biverkning-

Formell kallelse till bolagsstämman med angivande av ärenden

arna av cellgiftet. Substansen

infördes i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Industri tors-

har potential att väsentligt öka effekten av cellgiftsbehandlingen med

dagen den 18 mars 2010.

mindre biverkningar.
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År 2009
• Yield har genom avyttring av icke strategiska innehav fokuserat på de tre innehav som bedöms ha störst potential vad gäller värdeutveckling: Isofol Medical
AB, Aitellu AB och ICU AB.
• Utvecklingen i Yields intressebolag Isofol Medical bedöms som mycket positiv,
såväl värdemässigt som vad gäller verksamheten. Under fjärde kvartalet genomförde Isofol en lyckad kapitalanskaffning där Yield försvarade sin andel.
• De två övriga innehaven, Aitellu och ICU, utvecklas positivt. Förhandlingar angående strukturaffär under 2010 pågår.
• Bolaget genomförde en sammanläggning av bolagets aktier där varje 30-tal
aktier blev en aktie.
• Bolaget genomförde en kvittningsemission där 2,2 mkr i lån kvittades mot aktier
i bolaget.
• Den generella nedgången inom finanssektorn har till viss del påverkat bolagets
möjlighet att vidareutveckla verksamheten genom engagemang i nya tillväxtbolag.
• Yields aktiekurs har under inledningen av 2010 haft en gynnsam utveckling med
en ökning från cirka 3 kronor till 5-6 kronor.
Intressant utveckling i intressebolag:
Isofol Medical AB:
Isofol Medicals ABs affärsidé är att, tillsammans med den strategiska utvecklingspartnern
Merck Eprova, utveckla det folat-baserade läkemedlet Modufolin® och utlicensiera det till
stora läkemedelsföretag. Isofol har inlett en kombinerad fas I/II-studie på patienter med rektalcancer och studien beräknas vara slutförd 2012. I studien kommer Modufolin® att användas
i kombination med Alimta. Cellgiftet Alimta, som ägs av den amerikanska läkemedelsjätten
Eli Lilly, omsatte 1,7 miljarder dollar år 2009.
Isofol har i prekliniska studier med Modufolin och cellgifter samt i tidigare klinisk studie
genomförd med likartad substans med cellgifter, fått indikation på ökad effekt av cellgifterna
och minskade biverkningar.
Modufolin® bedöms även ha ett flertal andra användningsområden, såväl inom andra
cancerindikationer som inom andra medicinska områden.
Isofol har nyligen genomfört en nyemission på ca 8,6 MSEK baserats på ett bolagsvärde
uppgående till 150 Mkr (innan kapitalisering). Isofol har därmed säkrat finansiering för hela
2010. Yield har deltagit i emissionen och försvarat sin andel vilken uppgår till ca 35 %.
ICU AB:
Bolaget har etablerat sig som en pålitlig leverantör av spelövervakande system ibland offentliga spelaktörer i Sverige och Europa. Efter rapportperioden har bolagets inkråm förvärvats
av Svenska Spel. För Yield innebar detta en intäkt på ca 5 Mkr. I stort hela beloppet var en
reavinst. Affären visar att Yields affärsmodell att kombinera kapital med erfarenhet av affärsutveckling kan ge en god värdeutveckling.
Aitellu AB:
Yields intressebolag Aitellu AB har trots den rådande lågkonjunkturen lyckats bibehålla en
obruten rad av år med tillväxt. Bolaget har bland annat genomfört en större affär med Eniro
AB genom leverans av bolagets teknologi inom sök- och sammanställning av elektronisk
information på internet. Under slutet av året lanserades nya produkter inom segmentet
internetmarknadsföring, vilka har tagits väl emot på marknaden.
Bolaget genomförde en fulltecknad emission under första kvartalet 2010.
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VD kommentar
Bäste aktieägare!
För två år seda,, under 2008, genomfördes stora förändringar i
Yield. Genom förvärvet av Scandinavian Financial Management
Holding (SFM) tillfördes bolaget såväl kapital som en intressant
portfölj av onoterade innehav. Några av dessa bedömdes ha en
stor potential för tillväxt och lönsamhet varför merparten av övriga
innehav sedan dess har avyttrats. Yields styrelse beslutade att
satsa på tre kärninnehav, Isofol medical, Aitellu och ICU. Dessa
innehav har därefter utvecklats väl. I synnerhet det förstnämnda.
Isofol Medical har en omfattande potential för värdeutveckling.
All utveckling i bolaget hittills förstärker och bekräftar den bilden.
Under det senaste året tillfördes bolaget 8,6 Mkr på en värdering
vida överstigande Yields ingångsvärde. Därtill har Yield försvarat
sin ägarandel i dessa kapitalanskaffningar.
Innehavet i ICU har i sin helhet avyttrats under inledningen av

santa strukturaffärer där aktien kunnat användas som betalnings
medel.
Styrelsens bedömning är att värdet på Yields innehav överstiger
Yields marknadsvärde, trots att Yields aktiekurs det senaste året
haft en mycket gynnsam utveckling. Interna kostnadsbesparingar och fokus på kärninnehaven har haft en positiv inverkan
på bolagets likviditet.
Yields ambition är att genomföra nya förvärv av bolag med stor
potential för värdeökning. Detta kräver dock att kapital behöver
tillföras, vilket antingen kan ske genom avyttringar ur den befintliga portföljen eller genom en emission av nya aktier.
Med vetskapen om att bolagets innehav utvecklas positivt
ser jag tillsammans med bolagets styrelse att 2010 har en god
möjlighet att bli ett bra år för aktieägarna i Yield.

2010. Svenska Spel förvärvade inkråmet vilket tillförde en intäkt
till Yield på ca 5 Mkr. Affären bevisar att Yields affärsmodell kan

Göteborg i april 2010

ge en mycket god värdeutveckling då i stort sett hela belopp var
en reavinst.
Yields intressebolag Aitellu möttes av stort förtroende i samband med att bolaget fick nya genombrottsorder från etablerade
medieaktörer. Bolaget fortsatte sin tillväxt under året. Därtill har
bolagets affärsstrategi ytterligare utvecklats för att skapa nya
marknader.
Den internationella lågkonjunkturen har haft en negativ inverkan på världens börser vilket även påverkat Yields möjligheter.
Detta har till del hämmat vår förmåga att genomföra intres-
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Mats Lind
Verkställande direktör

Isofol Medical - tar cancerbehandling till en ny nivå
Isofol Medical ABs affärsidé är att, tillsammans med den strategiska

bedöms Modufolin® också kunna ge ej registrerade cellgifter, som

utvecklingspartnern Merck Eprova, utveckla det folat-baserade

visats sig ha för allvarliga biverkningar, en ökad möjlighet att bli

läkemedlet Modufolin® och utlicensiera det till stora läkeme-

registrerade. Isofol Medical har exklusivt licensierat in patent på

delsföretag. Isofol ämnar positionera Modufolin® som en kombi-

tillverkningsmetoden från Merck Eprova och driver patenterings-

nationsbehandling med olika typer av cellgifter. Modufolin® har

processer för Modufolin i kombination med utvalda cellgifter på

potentialen att öka olika cellgifters effekt och minska dess biverk-

de flesta större marknader.

ningar. Modufolin® är baserad på ett mångårigt forskningsarbete

Den totala marknadspotentialen för Modufolin® är stor. En

mellan grundaren Bengt Gustavsson och Merck Eprova, världens

försiktig uppskattning, med ett marknadsmässigt pris och baserat

största tillverkare av reducerade folater. Isofol säkrade under 2009

enbart på ersättning av Leucovorin, ger en global marknad på 1,3

en exklusiv licens för Modufolin® från Merck Eprova.

miljarder dollar. Därutöver finns ytterligare marknadspotential

Isofol grundades av professor Bengt Gustavsson vid Östra Sjukhuset i Göteborg. Bengt och hans team utgör en internationell

inom cancerområdet i kombination med andra cellgifter samt
inom helt andra medicinska tillämpningar.

auktoritet inom gastrointestinal cancerkirurgi och har sedan mer

Den kombinerade fas I/II-studie Isofol nu initierar beräknas

än 30 år arbetat med utvecklingen kring behandling av solida

vara genomförd 2012. Studien kan göras kostnadseffektiv då

tumörsjukdomar med cellgifter.

den efterliknar en tidigare studie genomförd av Bengt Gustavs-

År 1978 medverkade Bengt och hans team till upptäckten att

son tillsammans med Eli Lilly. Isofol har som ambition att inleda

LV kunde öka effekten av cellgiftet 5FU vilket skapade kombina-

licensieringsdiskussioner med stora läkemedelsföretag med start

tionsbehandlingen 5FU LV som idag är standardbehandling mot

under studiens andra hälft.

CRC i många länder inklusive Norden och fortfarande utgör basen

Yields ägarandel i Isofol medical uppgår till ca 35 %.

i kombination med många av dagens nyutvecklade cellgifter vid
behandling av spridd cancer.
Bengts forskning har tidigare lett till framgångsrik kommersialisering genom Carmel Pharma, ett bolag baserat på Bengts
idéer och med hundratalet anställda i Mölndal och USA. Isofol
Medicals verksamhet är en följd av över 20 års forskningsarbete,
med omfattande investeringar i såväl tid som kapital.
Modufolin® är ett reducerat folat och en kroppsegen substans.
Folater är nödvändiga för bildandet av nytt DNA och därmed nya
celler. I kombination med cellgifter har folater visat sig verka synergistiskt och därmed öka effekten av cellgiftet och minska dess
biverkningar. Det mest kända folatet som används i kombination
med cellgifter är Leucovorin, en generisk kombinationssubstans
som årligen säljs för 110 miljoner dollar. Modufolin® är en aktiv
metabolit av Leucovorin och indikationer tyder på att patienter
kan tillgodose sig Modufolin bättre än Leucovorin. Mot denna
bakgrund ser Isofol en stor potential i att ersätta Leucovorin.
Utöver kombination med redan marknadsgodkända cellgifter

Årsredovisning 2009
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Aitellu i täten med artificiell intelligens
Aitellu arbetar med intelligent omvärldsbevakning och inter-

Aitellu Internet Marknadsföring

netmarknadsföring genom sin unika teknik inom text- och

Aitellu internet marketing (AIM) erbjuder stora företag och va-

dataanalys. Tekniken baseras på det praktiska resultatet av över

rumärken en unik och kraftfull marknadskanal för rekrytering

30 års forskning inom området genetisk programmering och

av nya kunder via internet. Produkterna tar sig form av kampan-

artificiell intelligens.

jwebbsajter som med sitt unika innehåll och form lockar läsare

Aitellu arbetar inom tre verksamhetsområden; omvärldsbevak-

och potensiella kunder till sig.

ning (AOB), internet marknadsföring (AIM) och finans. Var och en

Tillsammans med partners och sajtsponsorer står vi bakom

av dessa områden har en specifik marknad med befintliga kunder,

sajten www.eventbuzz.se. Bland kunderna finns aktörer som Eniro

stor expansionspotential, dedikerad personal samt paketerade

Sverige, Eniro Danmark, PAF, Metro och Pricerunner,

produkter och tjänster.

Aitellu Finans

Aitellu Omvärldsbevakning

Aitellu Finans erbjuder mjukvara och tjänster för analys och real-

Aitellu erbjuder företag och organisationer marknadsledande

tids beslutsstöd för företag som arbetar med finansiell handel.

omvärldsbevakningstjänster av digitala medier som t ex webb-

Verksamhetsområdet har för närvarande en kund i London.

sajter, pdf tidningar och sociala medier. Våra kunder kan se
fram emot att i realtid kunna bevaka, sortera och analysera det
som står på digitala medier i över 100 länder och på 23 språk.
Tjänsterna är standardiserade och säljs som årliga abonnemang.
Aitellu omvärldsbevakning har idag kunder som Unibet, Kronans
Droghandel, Volvo AB, Sony Ericsson, Göteborgs Stad, Malmö
Stad, Helsingborgs Stad.

Tillväxt
Aitellu befinner sig för närvarande i en dynamisk och expansiv
fas med kraftig tillväxt. Ett flertal av bolagets produkter är av internationell marknadsledande kvalitet. Det finns en solid teknisk
och organisatorisk plattform att växa utifrån, vilket placerar Aitellu
bland de mest spännande bolagen i Europa inom sitt område.
Aitellu är idag 13 personer i Göteborg med kunder i Norden
och Storbritannien.
Yields ägarandel i Aitellu uppgår till ca 36 %.
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Styrelse, ledning och revisor
Anders Hilmersson
Född: 1951, styrelsens ordförande, Göteborg, VD Scriptum Information AB.
Ledamot i styrelsen i Yield sedan 2004.
Innehav i Yield privat och via bolag: 16 667 A-aktier, 184 408 Baktier
Lars Lind
Född: 1941, entreprenör och företagsledare, Göteborg.
Ledamot i styrelsen i Yield sedan 2008.

Anders Hilmersson

Andra styrelseuppdrag: Ordförande i Isofol Medical AB.
Innehav i Yield privat och via bolag: 12 500 A-aktier, 285 200 Baktier
Tommy Marklund
Född: 1948, finansiell rådgivare f d bankdirektör, Göteborg.
Ledamot i styrelsen i Yield sedan 2009.
Andra styrelseuppdrag: Ledamot i Rasta Group AB, ordförande i
Investment Weps i Tjörn AB.
Innehav i Yield privat och via bolag: 0 aktier

Lars Lind

Hans Wiklund
Född: 1942, entreprenör och företagsledare, Göteborg.
Ledamot i styrelsen i Yield sedan 2008.
Andra styrelseuppdrag: Ordförande i Långedrags Båtvarv AB, Ordförande i Docendo Aktiebolag, Ordförande i Etechnology europe
aktiebolag. Ledamot i Snöland Aktiebolag och Adstream AB.
Innehav i Yield privat och via bolag: 103 346 A-aktier, 1 686 394
B-aktier
Ledande Befattningshavare:

Tommy Marklund

Mats Lind, Verkställande Direktör.
Anställd sedan 2008.
Andra styrelseuppdrag: Johnsson Lighting Technologies AB, Scandinavian Financial Management Holding AB, Scandinavian Financial
Management AB, General Venture AB. Ledamot i Aitellu AB, ICU
Intelligence Aktiebolag.
Innehav i Yield privat och via bolag: 285 200 B-aktier
Revisor
Carl Magnus Kollberg

Hans Wiklund

Född 1951, auktoriserad revisor FAR SRS, Göteborg. KLN
Revision AB. Företagets revisor sedan 2007.

Mats Lind

Årsredovisning 2009

7

Yields övriga innehav

Bolagsordning

Isofol Medical AB

§ 1 Firma

Antal aktier: 4 327 (35 % av aktierna i bolaget).

Bolagets firma är Yield AB. Bolaget skall vara publikt (publ).

Baserat på mångårig forskning har Isofol patenterat en behandlingsmetod mot cancer där förädlad folsyra kombineras med

§ 2 Styrelsens säte

traditionella cellgifter för att reducera besvärliga biverkningar

Styrelsen har sitt säte i Göteborgs kommun,Västra Götalands

och öka behandlingseffekten.

län.

Aitellu AB

§ 3 Verksamhet

Antal aktier: 200 584 (35,09 % andel av aktiekapitalet i bolaget).

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att bistå uppdrags-

Aitellu utvecklar praktiska tillämpningar inom genetisk program-

givare med tjänster i samband med, och i avsikt att, öka ägarsprid-

mering och standardiserad mjukvara bestående av Artificiell

ningen i andra bolag med innebörd bland annat att aktieägare

Intelligens (AI).

i Bolaget utan aktiv handling via Bolagets försorg vederlagsfritt
kan tilldelas aktier i annat bolag. Bolaget får som ett led i denna

Challenger Mobile AB

tjänst även vid vilket tillfälle som helst bilda dotterbolag och

Antal aktier: 126 700 (3,6 % andel av aktiekapitalet i bolaget).

erbjuda aktieägarna i Bolaget aktier i dessa dotterbolag. Dessa

Bolaget representerar ett nytt sätt att använda mobiltelefonen

dotterbolag, med därigenom skapat brett ägande, skall betraktas

innebärande kraftigt sänkta kostnader. Företag och privatper-

som en handelsvara inom Bolagets verksamhetsområde. Bolaget

soner kan ringa via GSMs utbredda täckning och internets unika

får slutligen bedriva handel med finansiella instrument, äga och

kostnadseffektivitet.

förvalta fast och lös egendom och annan med ovan angivna

Under 2010 genomför bolaget i samband med nyemission en

verksamheter förenlig verksamhet.

listning av aktien på AktieTorget.
§ 4 Aktiekapital
ICU Intelligence AB

Aktiekapitalet skall vara lägst 5 220 000 kronor och högst

Antal aktier: 31 250 (25 % andel av aktiekapitalet i bolaget).

20 880 000 kronor. Aktie skall kunna ges ut i två serier, av serie A

Verksamheten består produkter och tjänster av avancerad da-

till ett belopp om lägst 120 000 kronor och högst 480 000 kronor

tabasanalys i syfte att visualisera beteendemönster i kund- och

och av serie B till ett belopp om lägst 5 100 000 kronor och högst

användardatabaser. Yields innehav är avyttrat under inledningen

20 400 000 kronor. Aktie av serie A medför 10 röster. Aktie av

av 2010.

serie B medför en röst. Alla aktier har lika rätt till andel i bolagets
tillgångar och vinst.

JLT AB

Beslutar bolaget att genom en kontantemission eller kvitt-

Antal Aktier: 14 000 (10 % andel av aktiekapitalet i bolaget).

ningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare

JLT AB skall vara det ledande företaget inom intelligenta ljus-

av aktier av serie A och serie B ha företrädesrätt att teckna nya

system. Genom en kombination av LED-belysning, sensorer och

aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier inneha-

mjukvara sparar kunden energi och ges en förbättrad upplevelse.

varen förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats

JLT fungerar som en systemintegratör med en komplett lösning

med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till

baserad på andras moduler men sammanbyggd i JLT:s system.

teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de sålunda erbjudna
aktierna räcker för den teckning som sker med subsidiär företrä-

Övriga onoterade äganden:

desrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till

Bolaget äger även mindre poster i InExchange Factorum AB,

det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske,

Lockpick Entertainment AB, Gajdo AB, samt Fore C Fund Mana-

genom lottning.

gement AB.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast serie A eller serie B, ska samtliga
aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, ha
företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal
aktier de förut äger.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägare
företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen
gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av att
optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler
som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan
komma att bytas ut mot.
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Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behand-

möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittnings-

ling:

emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

1. Val av ordförande vid stämman.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av

3. Godkännande av dagordning.

samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier

4. Val av en eller två justeringsmän

av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av visst aktieslag. Vad

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt,

att genom fondemission,

i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisions-

efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut aktier av nytt

berättelse.

slag.

7. Beslut om

§ 5 Antal aktier

kommande fall, koncernresultaträkning

Antalet aktier skall vara lägst 8 700 000 och högst 34 800 000. Aktier

och koncernbalansräkning,

av serie A får ges ut till ett antal av lägst 200 000 och högst och

b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den

800 000 aktier av serie B till ett antal av lägst 8 500 000 och högst

fastställda balansräkningen,

34 000 000.

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktö-

a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, i före-

ren.
§ 6 Avstämningsförbehåll

8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och, i förekom-

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister en-

mande fall, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

ligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

som skall väljas på stämman.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, och i förekommande

§ 7 Styrelse

fall, revisorerna.

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med

10. Val av styrelse och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter,

högst en suppleant.

revisorer, revisorssuppleant eller revisionsbolag.
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebo-

§ 8 Revisorer

lagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Bolaget skall ha en till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara 0101–1231.

§ 9 Kallelse
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där
fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall
ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till
annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast
två veckor före stämman.
Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Industri.
Aktieägare, som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämman, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning
av hela aktieboken avseende förhållandena fem (5) vardagar före
stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 12:00 den dag
som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte
vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton,
julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Vidare får biträde åt aktieägare medföras vid
bolagsstämma endast om aktieägaren i motsvarande ordning
anmäler antalet biträden (högst två).
§ 10 Bolagsstämma
Årsstämma hålls årligen inom sex (6) månader efter varje räkenskapsårs utgång. Bolagsstämma skall hållas i Göteborg.
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Aktiedata
Aktiekapital

Yield-aktien

Aktiekapitalet i Yield uppgår till 5 736 148,12 kr fördelat på 223 363

Bolagets B-aktie handlas sedan den 3 november 2008 på Aktie-

aktier av serie A och 9 336 883 aktier av serie B. Envar aktie med

torget. Kortnamn för Yield på aktielistan är Yild B. Aktiekursen och

kvotvärde om 0,02 kronor. Aktie i serie A berättigar till tio röster

orderdjupet kan följas på www.aktietorget.se eller via bolagets

medan aktier av serie B berättigar till en röst. Varje aktie medför

hemsida www.yield.nu. En handelspost uppgår till 1 aktie.

lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat.
Utdelningspolitik
Bolagets ägarstruktur

Verksamhetens yttersta syfte är att bereda maximal värdetillväxt åt

Styrelseledamöters och ledande befattningshavares aktieinnehav

Bolagets aktieägare. Det är styrelsens uppfattning att utdelningen

motsvarade 26,9 procent (18,6%) av kapitalet och 32,5 procent

långsiktigt bör motsvara minst en tredjedel av årsvinsten. Till 2009

(26,2%) av rösterna i Bolaget. De tio största ägarnas innehav

års stämma föreslås ingen utdelning.

uppgick till 59,11 procent (55,4%) av kapitalet och 64,94 procent
(61,3%) av rösterna i Bolaget. Yield hade vid årets utgång (3183)
aktieägare (3 277). Siffror inom parantes avser 2008-12-31.

Kursutveckling, Yield B-aktie
Kr

Aktiedata

6

Resultat per aktie (kr)

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

-0,25

0,00

0,01

5,38

0,20

0,14

Antal A-aktier

223 363

6 700 904

2 000 000

4

Antal B-aktier

9 336 883

255 662 058

80 962 962

3

Summa aktier

9 560 246

262 362 962

82 962 962

Genomsnittligt antal aktier 9 392 757

219 483 292

81 722 222

Eget kapital per aktie (kr)

5

2
Jan 2009

April 2010

Yields B-aktie
OMXSPI

Aktiekapitalets utveckling
År

Transaktion

Förändring

Totalt

Summa

Kvot-

Förändring

Totalt

antal

antal

aktier

värde

aktiekap.

aktiekapital

		
		

B-aktier

A-aktier

B-aktier			

Bildande

–

500

–

500

500

100

50 000

50 000

1999

Fondemission

–

500

–

1 000

1 000

100

50 000

100 000

2004

Split 5 000:1

–

5 000 000

–

5 000 000

5 000 000

0,02

–

100 000

2004

Apportemission

–

20 000 000

–

25 000 000

25 000 000

0,02

400 000

500 000

2005

Nyemission

2 000 000

–

2 000 000

25 000 000

27 000 000

0,02

40 000

540 000

2005

Nyemission

–

4 000 000

2 000 000

29 000 000

31 000 000

0,02

80 000

620 000

2005

Nyemission

–

5 000 000

2 000 000

34 000 000

36 000 000

0,02

100 000

720 000

2005

Nyemission

–

36 000 000

2 000 000

70 000 000

72 000 000

0,02

720 000

1 440 000

2005

Nyemission

–

6 000 000

2 000 000

76 000 000

78 000 000

0,02

120 000

1 560 000

2006

Nyemission

–

4 962 962

2 000 000

80 962 962

82 962 962

0,02

59 259

1 659 259

2008

Nyemission/
4 700 904

174 699 096

6 700 904

255 662 058

262 362 962

0,02

3 588 000

5 247 259,24

2009

Kvittningsemission

0

814 815

223 363

9 336 883

9 560 246

0,60

488 889

5 736 148,12

Apportemission

10

A-aktier

1992
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Ägarstruktur, 2008-02-15
Namn

Antal

Antal

Totalt

Andel av

Antal

Andel av

A-aktier

B-aktier

antal aktier

kapital, %

röster

röster, %

103346

1706811

1810157

18,93

2740271

23,68

0

1537974

1537974

16,09

1537974

13,29

Långedrags Båtvarv AB
Seb Private Bank S.A., Nqi
Thenberg & Kinde Fondkommission AB

39175

286646

325821

3,41

678396

5,86

Svenska Handelsbanken SA

39175

285826

325001

3,4

677576

5,86

General Venture AB

12500

285200

297700

3,11

410200

3,55

Scriptum Information AB

16667

184408

201075

2,1

351078

3,03

Kahr, Jesper

0

285200

285200

2,98

285200

2,46

Bjurström, Anders

0

285200

285200

2,98

285200

2,46

Lind, Mats

0

285200

285200

2,98

285200

2,46

Hillberg, Staffan

0

284200

284200

2,97

284200

2,46

Skoglund, Martin
Summa 15 största ägare

0

205813

205813

2,15

205813

1,78

210 863

6 097 469

6 308 332

65,96

8 206 099

70,90

Summa Övriga ägare
Summa 2009-02-27

Fördelning i storleksklasser

12 500

3 239 414

3 251 914

34,04

3 364 414

29,10

223 363

9 336 883

9 560 246

100,00

11 570 513,00

100,00

Antal

Antal

Antal

Innehav

aktieägare

A-aktier

B-aktier

(%)

(%)

1 272

0

44 198

0,46

0,38

101 - 250

427

0

65 283

0,68

0,56

251 - 1000

921

0

475 217

4,97

4,11

1001 - 5000

405

0

923 334

9,66

7,98

5001 - 25000

91

12 500

896 748

9,51

8,83

25001 - 100000

19

0

923 634

9,66

7,98

100001 - 250000

5

16 667

766 212

8,19

8,06

250001 - 1000000

7

90 850

1 997 472

21,84

25,12

1000001 - 2000000

2

103 346

3 244 785

35,02

36,98

Summa 2010-02-26

3 149

223 363

9 336 883

100,00

100,00%

Röster

1 - 100

Röster

Innehav fördelat i ägarkategorier

Finansiella företag
Banker

Antal

Antal

Innehav

A-aktier

B-aktier

(%)

(%)

39175

504484

5,69

7,75

0

230

0,00

0,00
5,86

Värdepappersbolag och
39175

286646

3,41

Fondbolag

fondkommissionärer

0

0

0,00

0,00

Försäkringsbolag och pensionsinstitut

0

217608

2,28

1,88

Övriga finansiella företag

0

1616

0,02

0,01

Intresseorganisationer

0

16334

0,17

0,14

Hjälp och fackliga org
Övriga svenska juridiska personer

0

16334

0,17

0,14

132513

2783553

30,50

35,51

Ej kategoriserade juridiska personer

39175

359581

4,17

6,49

Utlandsboende ägare

12500

1848177

19,46

17,05

Svenska fysiska personer
Summa 2010-02-26

0

3823138

39,99

33,04

184 188

9 336 883

100,00

100,00
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Förvaltningsberättelse
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.		

Bolagets förväntade framtida utveckling			
Styrelsen har fortsatt fokusera på kostnadsbesparingsåtgärder i

Information om verksamheten			

bolaget i syfte att balansera för den lågkonjunktur som rått under

Yield är ett listat investeringsbolag som utvecklar en portfölj av

de senaste 2 åren. Man ser att åtgärderna haft positiv effekt på

företag med potential för kraftig värdetillväxt. Till affärsidén hör

kostnadsläget i bolaget och i samband med ett ljusare konjunk-

även att bistå med kapital, tjänster och ägarspridning i bolag som

turläge och ett ökat värde i portföljbolagen skapas möjligheter

vill få sin aktie listad på handelsplats för aktier.			

att utveckla verksamheten genom aktiv uppsökning av nya af-

			

färsobjekt. Bedömningen är att det nuvarande likviditetsläget är

Väsentliga händelser under räkenskapsåret		

gott och man bedömer också att den positiva kursutvecklingen

Under 2009 fortsatte bolaget sin verksamhet med huvudsyfte att

i bolaget kommer kunna bibehållas.

höja värdet i bolagets tre kärninnehav Isofol Medical AB, Aitellu AB

Under 2010 ämnar man genomföra en fusion med bolagets

och ICU Intelligence AB, de två sista bolagen ägs genom bolagets

dotterbolag Scandinavian Financial Management Holding AB

dotterbolag. Mindre innehav har successivt avyttrats och bidragit

och Scandinavian Financial Management AB.

till att finansiera den löpande verksamheten.

Styrelsen i Yield bedömer att ur den befintliga portföljen kom-

Under Q3 genomförde bolaget en sammanläggning av bo-

mer att skapas tillfällen som innebär en fortsatt ökad möjlighet

lagets aktier där 30 gamla aktier blev till 1 ny aktie. Under Q4

att dels skapa mervärden genom utdelningar och erbjudanden

genomförde Yields portföljbolag Isofol Medical en nyemission på

för aktieägarna dels skapa ökad substans i Yield.			

en värdering av 150 Mkr som blev fulltecknad. Yield deltog med

			

2 Mkr i denna emission och försvarade därmed sitt ägande på

Resultatdisposition				

cirka 35 %.					

Förslag till disposition av bolagets vinst		

		

Till årsstämmans förfogande står:			

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

balanserad förlust

-2 658 568		

Inkråmet i Yields dotterbolags portföljbolag ICU Intelligence AB

Överkursfond

47 929 708		

såldes till Svenska Spel under Q1-2010. Detta inbringade cirka

årets förlust

-2 466 621		

5 Mkr till bolagets kassa med utbetalningar som löper under

		

de närmaste 18 månaderna. Aitellu AB genomförde en mindre

Styrelsen föreslår att:		

riktad nyemission under Q1 i syfte att finansiera en paketering
av bolagets senast utvecklade produkter. Yield AB deltog i denna
emission med 500 000 kr och försvarade därmed sin andel om
cirka 35 %

42 804 519

i ny räkning överföres
		

42 804 519		
42 804 519

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas
till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande

De kvarvarande innehav som bolaget identifierat som kärninne-

tilläggsupplysningar och bokslutskommentarer.

hav (Isofol, Aitellu) visar på en god utveckling under inledningen
av 2010.							
					

Ekonomisk översikt
Flerårsjämförelse
Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.
2008

2007

2006

29 845

67 504

2 225 680

1 132 306

Nettoomsättning, kr
Resultat efter
finansiella poster, kr

-2 466 621

-375 079

638 613

-2 999 731

Balansomslutning, kr

60 443 072

61 459 814

14 247 588

11 249 351

Soliditet, %
Avkastning på totalt
kapital, %
Avkastning på eget
kapital, %

84,9

84,1

81,2

97,1

Neg

Neg

6,2

Neg

Neg

Neg

5,7

Neg

Resultat per aktie (kr)

-0,25

0,00

0,01

-0,04

5,38

0,20

0,14

0,13

Eget kapital per aktie (kr)
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Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med
avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till
balansomslutningen.
Avkastning på totalt kapital
Resultat före avdrag för räntekostnader i
förhållande till den genomsnittliga balansomslutningen.
Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i förhållande till genomsnittligt eget kapital och
obeskattade reserver (med avdrag för
uppskjuten skatt).

Resultaträkning
RESULTATRÄKNING		

2009-01-01

2008-01-01

Not

2009-12-31

2008-12-31

Rörelsens intäkter m.m.			
Nettoomsättning		

29 845

67 504

		

29 845

67 504

Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader

1

-1 033 650

-1 876 821

Personalkostnader

2

-895 670

-2 386 003

Övriga rörelsekostnader		

0

-11 890

		

-1 929 320

-4 274 714

			
Rörelseresultat		

-1 899 475

-4 207 210

			
Resultat från finansiella investeringar			
Resultat från andelar i intresseföretag

3

-50 931

650 080

Resultat från övriga värdepapper och fordringar

4

-128 973

3 282 257

Ränteintäkter		

2 489

9 305

Räntekostnader och liknande resultatposter		

-389 731

-109 511

		

-567 146

3 832 131

			
Resultat efter finansiella poster		

-2 466 621

-375 079

			
			
Årets resultat		

-2 466 621

-375 079
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Balansräkning
Not
2009-12-31
2008-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar				
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag
5
48 936 400
48 936 400
Andelar i intresseföretag
6
9 099 607
9 350 538
Andra långfristiga värdepappersinnehav
7
1 863 082
2 399 010
		
59 899 089
60 685 948
			
Summa anläggningstillgångar		
59 899 089
60 685 948
			
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		
665
70 919
Skattefordran		
19 463
1 010
Övriga fordringar		
281 402
104 698
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		
42 946
		
344 476
			
Kassa och bank		
199 507
			
Summa omsättningstillgångar		
543 983
			

28 965
205 592
568 274
773 866

SUMMA TILLGÅNGAR		
60 443 072
61 459 814
			
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Eget kapital
8			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital
9
5 736 148
5 247 259
Reservfond		
2 851 261
		
8 587 409
			
Fritt eget kapital			
Överkursfond		
47 929 708
Balanserad vinst eller förlust		
-2 658 568

14

2 851 260
8 098 519

46 259 140
-2 283 488

Årets resultat		
-2 466 621
		
42 804 519
			
Summa eget kapital		
51 391 928
			
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		
31 915
Skulder till koncernföretag		
8 256 388
Övriga skulder		
1 012 810

-375 079
43 600 573

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		
-249 969
Summa kortfristiga skulder		
9 051 144
			

110 667
9 760 722

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		
60 443 072
			
POSTER INOM LINJEN			
Ställda säkerheter		
Inga
Ansvarsförbindelser		
Inga

61 459 814

Årsredovisning 2009

51 699 092

34 227
7 400 000
2 215 828

Inga
Inga

Kassaflödesanalys
Not

2009-01-01

2008-01-01

2009-12-31

2008-12-31

Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat		

-1 899 475

-4 207 210

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet		

0

11 890

Erhållen ränta mm		

2 489

9 305

Erlagd ränta		

-115 015

-31 033

Betald inkomstskatt		

-18 453

23 155

			
Kassaflöde från den löpande verksamheten			
före förändringar av rörelsekapital		

-2 030 454

-4 193 893

			
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital			
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar		

70 254

Minskning(+)/ökning(-) av fordringar		

-190 685

555 586
42 313

Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder		

-2 312

-133 967

Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder		

-981 982

7 125 395

			
Kassaflöde från den löpande verksamheten		

-3 135 179

3 395 434

			
Investeringsverksamheten			
Förvärv av andelar i intresseföretag

6

0

-9 600 458

Försäljning av andelar i intresseföretag

6

200 000

1 000 000

Förvärv av långfristiga värdepapper

7

0

-478 189

Försäljning av långfristiga värdepapper

7

406 955

5 428 971

			
Kassaflöde från investeringsverksamheten		

606 955

-3 649 676

			
Finansieringsverksamheten			
Årets nyemission

8

2 159 457

0

			
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		

2 159 457

0

			
Förändring av likvida medel		

-368 767

-254 242

Likvida medel vid årets början		

568 274

822 516

			
Likvida medel vid årets slut		

199 507

568 274
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Tilläggsupplysningar
Fordringar					

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas in-

Not 1

Arvode och kostnadsersättning
2009

flyta.							

2008

KLN Revision AB		

Intresseföretagsredovisning			
Som intresseföretag beaktas de företag som inte är dotterföretag
men där bolaget direkt eller indirekt innehar minst 20 % av rösterna för samtliga andelar eller på annat sätt har ett betydande
inflytande. Andelar i intresseföretag redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. Som intäkt från
intresseföretag redovisas endast erhållen utdelning av vinstmedel
som intjänats efter förvärvet.					

Revisionsuppdrag

53 289

Andra uppdrag

38 220

58 680
46 559

91 509

105 239

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och
bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning,
övriga arbetsuppgifter det ankommer på bolagets revisor att utföra samt
rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan
granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt
annat är andra uppdrag.			

						
Andra långfristiga värdepappersinnehav		

Not 2

Personal

Andra långfristiga värdepappersinnehav är avsedda för långsiktigt

2009

innehav och redovisas till anskaffningsvärde. Har ett långfristigt

Medelantal anställda		

värdepapperinnehav på balansdagen ett lägre värde än det bok-

Medeltalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar rela-

förda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan
antas att värdenedgången är bestående.				
			
Skatter inkl. uppskjuten skatt		
Redovisning av inkomstskatt inkluderar aktuell skatt och uppskjuten skatt. För poster som redovisas i resultaträkningen redovisas
därmed sammanhängande skatt i resultaträkningen. För poster

2008

terade till en normal arbetstid.		
Medelantal anställda har varit

1,0

3,0

varav kvinnor

0,0

1,0

Löner, ersättningar m.m.		
Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått
med följande belopp:		
Styrelsen och VD:

som redovisas direkt mot eget kapital redovisas även skatten

Löner och ersättningar

direkt mot eget kapital.				

Pensionskostnader

607 460

974 936

45 000

76 063

652 460

1 050 999

Övriga anställda:

0

805 955

Löner och ersättningar

0

45 000

Pensionskostnader

0

850 955

Sociala kostnader

189 532

548 866

Summa styrelse och övriga

841 992

2 450 820

Uppskjuten skatt redovisas inte i resultat- och balansräkningarna. Yield har ett skattemässigt underskott uppgående till TSEK
7 070.							
Intäktsredovisning		
Bolaget vinstavräknar utförda tjänsteuppdrag på löpande räkning
i den takt arbetet utförs, i enlighet med BFNs huvudregel i BFNAR
2003:3.						
Koncernförhållanden			
Bolaget är moderbolag, men med stöd av ÅRL 7 kap 3 § upprättas
inte någon koncernredovisning.

16

Årsredovisning 2009

Ersättning till ledande befattningshavare				
Grundlön

Rörlig

Pensions-

Aktierelaterad

Övriga

Styrelsearvode

ersättning

kostnad

ersättning

ersättningar

		
Summa

2009						
Mats Lind

340 800		

45 000			

385 800

Tommy Marklund

59 994					

59 994

Anders Hilmersson

120 000					

120 000

Hans Wiklund
Lars Lind
Summa

6 666					

6 666

80 000					

80 000

607 460		

45 000			

652 460

						
2008						
Partic Perenius

204 000					

204 000

Staffan Hillberg

385 000		

46 063			

431 063

Mats Lind

50 000		

30 000			

80 000

Peter Zeidler

25 191					

25 191

My Simonsson

33 588					

33 588

157 169					

157 169

Hans Wiklund

59 994					

59 994

Lars Lind

59 994					

Anders Hilmersson

Summa

Not 3

974 936		

76 063			

Not 6

Resultat från andelar i intresseföretag

Realisationsresultat
Nedskrivningar

2009

2008

49 069

650 080

-100 000

0

-50 931

650 080

59 994
1 050 999

Andelar i intresseföretag
2009-12-31

2008-12-31

		Antal /Rösträtts-			
		

andel %

International Tube

		

Machinery AB, Skara		

250

Not 4

556493-6077		

25%			

Resultat från övriga värdepapper och fordringar 		

Isofol Medical AB, Göteborg

som är anläggningstillgång
Realisationsresultat
Återföring av nedskrivningar

2009

2008

-128 973

2 547 183

0

735 074

-128 973

3 282 257

			
Not 5

Andelar i koncernföretag
2009-12-31

Företag

2008-12-31

Antal /Kapital-		
andel %

Scandinavian Financial
Management
Holding AB, Göteborg

48 936 400

48 936 400

		

48 936 400

48 936 400

Ingående anskaffningsvärde		

48 936 400

0

Tillskjutet vid nyemission		

0

45 926 400

Omklassificeringar		

0

3 010 000

anskaffningsvärden

48 936 400

48 936 400

Utgående redovisat värde		

48 936 400

48 936 400

Org.nr 556721-5040

2 500 000
100

100 000

9 099 607

9 250 538

			

9 099 607

9 350 538

Ingående anskaffningsvärde		

9 350 538

2 331 235

Inköp			

0

9 600 458

Försäljningar/utrangeringar		

-150 931

-349 920

Utdelat till aktieägarna		

0

-2 231 235

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 9 199 607

9 350 538

556759-8064		

4 160

0

34%

Ingående nedskrivningar		

0

-575 000

Utdelat till aktieägarna		

0

575 000

Årets nedskrivningar			

-100 000

0

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-100 000

0

9 099 607

9 350 538

Utgående redovisat värde		

Utgående ackumulerade

Årsredovisning 2009
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Not 7

Andra långfristiga värdepappersinnehav
2009-12-31

Not 9

Upplysningar om aktiekapital

2008-12-31

Värdepapper		

Antal aktier

Kvotvärde

		

per aktie

Svenska Capital Oil AB, noterat

0

248 430

Antal/värde vid årets ingång

262 362 962

0,02

Opus Produx AB, noterat

0

285 915

Antal/värde vid årets utgång

9 560 246

0,60

Public Eye/Intius

1

1

Cryptzone AB
Mobile Business Challenger AB
Archelon Mineral AB
Ericstam Banking Security

0

1 583

1 763 080

1 763 080

1

1

100 000

100 000

1 863 082

2 399 010

På balansdagen uppgår börsvärdet på ovanstående värdepapper till 0
kronor (414 278). 			
Innehaven avser onoterade aktier.			
Ingående anskaffningsvärde
Inköp

2 399 010

12 965 375

0

478 190

-535 928

-2 881 789

Utdelat till aktieägarna

0

-3 752 767

Omklassificeringar

0

-3 010 000

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 863 082

3 799 009

Försäljningar/utrangeringar

Ingående nedskrivningar

0

Återförd nedskrivning

0

735 074

Utgående ackumulerade nedskrivningar

0

-1 400 000

1 863 082

2 399 009

Utgående redovisat värde

Not 8

-2 135 074

Eget kapital				

		

Reserv-

Aktiekapital

fond

Belopp vid årets ingång

5 247 259

Nyemission

Överkurs- Övrigt fritt		
fond

2 851 260

46 259 140

488 888		

1 670 568

-2 658 567

Årets förlust				

-2 466 621

Belopp vid årets utgång

-5 125 188

5 736 147

2 851 260

47 929 708

Göteborg 2010-04-01						
Anders Hilmersson			

Mats Lind		

Lars Lind				

Hans Wiklund			

Styrelsen ordförande			

Verkställande direktör

							
Min revisionsberättelse har lämnats den 2010-04-01.			
							
Carl Magnus Kollberg					

Auktoriserad revisor FAR SRS

						

18

eget kapital

Årsredovisning 2009

Revisionsberättelse
Till årsstämman i Yield AB (publ)
Org.nr. 556451-8990
Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Yield AB (publ)
för år 2009-01-01 – 2009-12-31. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna
och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas
vid upprättande av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala
mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min
revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i
Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen
för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att
årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp
och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision
ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och
verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma
de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt
att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som
underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören
är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt
har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen
eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig
grund för mina uttalanden nedan.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredo
visningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat
och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga
delar.
Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och
balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Göteborg den 1 april 2010

Carl Magnus Kollberg
Auktoriserad revisor FAR SRS
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