YIELD LIFE SCIENCE AB (publ)

Delårsrapport januari – juni 2013
•

Yields intressebolag Isofol Medical har offentliggjort viktiga positiva
resultat från prekliniska och kliniska studier gällande Modufolin®.

•

Isofol Medical bedömer efter genomfört möte med FDA att
Modufolin® har goda möjligheter att uppnå ett IND-godkännande.

•

Isofol Medical har tecknat avtal med Merck KGaA och Merck & Cie
angående ett världsomspännande licens- och leveransavtal för
användandet av Modufolin®.

•

Resultatet för perioden uppgick till -262 Tkr (148).

Yield Life Sciences affärsidé
Yield Life Science är ett listat investeringsbolag som utvecklar en portfölj av företag
inom läkemedel och medicinteknik med potential för kraftig värdetillväxt.

RESULTAT OCH FINANSIELLA UPPGIFTER
Resultatet för perioden uppgick till -262 Tkr (148).
UTVECKLING I PORTFÖLJBOLAGEN
Isofol Medical
Isofol Medical bygger på flera decenniers medicinsk forskning vilket har resulterat i
den unika folatbaserade läkemedelskandidaten Modufolin® som förväntas förbättra
effekten och minska biverkningarna av antimetaboliter, en viktig grupp modern
cytostatika som används vid cancerbehandling. Parallellt med sin läkemedelsutveckling utvecklar Isofol Medical också ett diagnostiskt verktyg för att
individualisera och optimera folatbaserad cancerbehandling. Den internationella
marknaden för preparat inom cancerbehandling är värd flera miljarder dollar. Yield
äger idag cirka 25 % av Isofol Medical.
Under perioden har bland annat följande skett:
•

Isofol befinner sig i ett intensivt utvecklingsskede såväl medicinskt som
affärsmässigt. Intresset för Modufolin® bedöms som stort. Flera kliniska

studier pågår. Under kommande höst avser man att offentliggöra vissa
resultat.
•

Preliminära data från två separata kliniska studier visar att Modufolin® även i
höga doser synes vara säkert och utan biverkningar vid cancerbehandling.
Dessutom kan Isofol visa resultat som tyder på att Modufolin® möjliggör
betydligt större exponering och maximala koncentrationer av MTHF vid
behandling av cancer än Levoleucovorin. Det kan leda till en betydligt
effektivare cancerbehandling.

•

Isofol har genomfört möten med FDA angående ett IND-godkännande.
Därefter har FDA ställt sig positiva till att Isofol inlämnar en IND-ansökan
för fortsatt utveckling av Modufolin®. Isofol har därför påbörjat
sammanställandet av det omfattande IND-material som skall lämnas in till
FDA under kommande höst. Efter godkännande från FDA förbereds starten
av en klinisk studie av patienter med cancersjukdomen Osteosarkom
behandlade med cellgiftet Methotrexat i kombination med Modufolin®.
Som alltid när man arbetar med myndigheter finns en möjlighet att FDA
återkommer med kompletterande frågor, vilka kan försena tidplanen.
Isofols bedömning är dock att den feedback FDA hittills givit Isofol
innebär goda möjligheter att uppnå ett IND-godkännande för Modufolin®.
- Grundpelaren i vår tro på Isofol Medical är att Modufolin® synes ha

betydligt bättre klinisk nytta än befintliga folatbaserade cancerläkemedel
och dessutom på betydligt fler patienter. Isofols målsättning är att ersätta
befintliga folatbaserade cancerläkemedel med Modufolin®. Det öppnar upp
för en miljardmarknad, säger Yields VD Anders Hilmersson.
•

För att säkerställa fortsatt utveckling enligt plan har Isofol Medical under
perioden kapitaliserats med ca 12 Mkr via nyemissioner. Yields ägarandel
uppgår därefter till ca 25 %. Yield deltog ej i emissionen men har i tidiga
skeden av bolagets utveckling investerat cirka 12 Mkr i ägande av Isofol
Medical.
- Den senaste nyemissionen i Isofol fulltecknades vilket är utomordentligt

tillfredsställande. Samtidigt bedömer vi att varje kapitaltillskott innebär en
värdeökning genom att bolagets förmåga att nå sina kommersiella mål ökar
väsentligt, säger Anders Hilmersson, VD i Yield.
•

Yield äger idag cirka 25 % av Isofol Medical och är tillsammans med
bolagets grundare, Bengt Gustavsson (via Biofol AB), huvudägare i
bolaget.
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Yield finansierar sina portföljbolag med egna medel och ett omfattande nätverk
av direktinvesterare. Yield deltar aktivt i utvecklingen av portföljbolagen både på
lednings- och styrelsenivå. Sedan 2008 har Isofol tillförts mer än 50 MSEK med
mål att föra bolaget till exit via en försäljning. Därutöver har Yield aktivt deltagit
i arbetet att bygga upp en styrelse och ledningsorganisation med kompetens och
erfarenhet både inom medicinsk forskning och utveckling och affärsmässiga
strukturaffärer. Yield representeras i Isofols styrelse av sin ordförande Tommy
Marklund och styrelseledamoten Lars Lind som också är medlem i Isofols
Exekutivkommitté.
Dermafol AB
Dermafol AB bedriver utveckling och kommersialisering av unika, folatbaserade
behandlingsmetoder inom vissa specifika områden, främst hud och slemhinnor.
Dermafol samarbetar bland annat med Merck & Cie i Schweiz, ett bolag i
Merckkoncernen. Merck & Cie har varit involverade i konceptutvecklingen av
prototyper och kommer att vara ett stöd i tillverkningsarbetet.
Dermafol genomförde en mindre kapitalanskaffning under perioden. Kapitalet har
använts för att föra bolaget närmare en första klinisk studie. Yield deltog i
emissionen.
Dermafol presenterade under perioden resultat från en djurstudie för att testa effekten
av PerioHealTM in vivo. Studien visade en signifikant effekt mot en negativ
kontroll.
Produktutvecklingen och djurstudien finansierades helt av Dermafol och alla resultat
och uppfinningar ägs av Dermafol.
Efter perioden har Dermafol genomfört en årsstämma. Styrelsen i Dermafol har haft
olika meningar kring fortsatt nödvändig kapitalisering av bolaget. Vid årsstämman
omvaldes enbart Anders Hilmersson till styrelsen för att som ordförande tillsammans
med en arbetsgrupp utsedd av huvudägarna, Yield och Biofol, ta fram en plan för det
fortsatta arbetet.
Yield har tillsammans med intressebolaget Isofol Medical grundat bolaget. Yield har
medverkat till bolagets kapitalanskaffning samt att tillföra nödvändig kompetens och
erfarenhet i såväl ledning som styrelse. Yield representeras i styrelsen av Yields VD,
Anders Hilmersson, som Dermafols ordförande. Yields ägande uppgår till cirka
40 % av bolaget.

Framtida inriktning
Yields framtid kommer till fullo att fokuseras på medicinsk utveckling i Isofol
Medical där potentialen för kraftig värdeökning bedöms som god. Under hösten
kommer bolaget att genomföra någon form av kapitalanskaffning.
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Yields aktieinnehav per sista mars 2013
Kärninnehav
Isofol AB
Ägarandel efter senaste emission ca 25 % av aktierna i bolaget.
Dermafol AB
Ägarandel efter senaste emission ca 40 % av aktierna i bolaget.

ÖVRIG INFORMATION
Kommentarer till räkenskaperna
Eget kapital per aktie uppgick till 1,31 kr. Resultatet per aktie uppgick till -0,02 kr
(0,01 kr). Likvida medel uppgick vid perioden ingång till 819 Tkr och vid periodens
slut till 173 Tkr. Soliditeten uppgick till 99,39 procent.
Anställda
Medelantalet anställda uppgick per sista juni 2013 till 0.
Aktien
Antalet registrerade aktier i Yield Life Science uppgick per 2013-06-30 till 268 035
stycken av serie A och 12 051 300 stycken av serie B. Det totala antalet aktier
uppgick till 12 319 335. Totalt antal röster uppgick till 14 731 650 stycken. Aktiens
kvotvärde är 0,6 kr.
Yield Life Science har cirka 2 500 Euroclear-registrerade aktieägare. Bolagets Baktie handlas sedan den 3 november 2008 på Aktietorget. Kortnamn för Yield Life
Science på aktielistan är Yild B.
Aktiekursen och orderdjupet kan följas på www.aktietorget.se
Redovisningsmetoder
Bolaget har vid upprättandet av denna rapport tillämpat Årsredovisningslagen och
Redovisningsrådets rekommendationer.
Kommande rapporttillfälle
• Delårsrapport för juli - september 2013 lämnas fredagen den 22 november
2013.
GRANSKNINGSRAPPORT
Denna bokslutskommuniké har ej varit föremål för revisorns granskning.
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RESULTATRÄKNING
Tkr
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga intäkter
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat

2013
jan-jun

2012
jan-jun

2012
jan-dec

8
-

750
-

1 090
-

-268
-2
-261

-422
-83
-2
243

-730
-82
-3
275

Resultat från andelar i koncernföretag
Resultat från andelar i intresseföretag
Resultat från övriga värdepapper och
fordringar
Räntenetto
Resultat före skatt
Skatt

-

-

-100
-102

-1
-262
-

-102
7
148
-

-64
6
15

PERIODENS RESULTAT

-262

148

15

2013

2012

2012

30-jun

30-jun

31-dec

TILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andelar i intresseföretag
Övriga finansiella anläggningstillgångar
Övriga omsättningstillgångar
Kassa & Bank
SUMMA TILLGÅNGAR

6
15 851
51
148
173
16 228

9
100
13 010
115
860
122
14 216

7
15 551
51
151
819
16 579

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Skulder till koncernföretag
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

16 130
18
80
16 228

14 072
64
80
14 216

16 392
107
80
16 579

BALANSRÄKNING
Tkr
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FÖRÄNDRING EGET KAPITAL
Tkr

2013
30-jun

2012
30-jun

2012
31-dec

Eget kapital vid periodens ingång
Apportemission
Kontantemission
Fusionsdifferens
Pågående nyemmission
Periodens resultat

16 392

13 924

13 924
2 453

-262

148

15

Eget kapital vid periodens utgång

16 130

14 072

16 392

KASSAFLÖDESANALYS
Tkr

-261

-17
235

2012
jan-dec
275
3
10
-3
29
314

3
-89

-321
-62

342
-19

Kassaflöden från den löpande verksamheten

-347

-148

637

Kassaflöden från investerings- verksamheten

-300

0

-2 541

0

0

2 453

-647

-148

549

Likvida medel vid periodens början

819

270

270

Likvida medel vid periodens slut

173

122

819

Periodens rörelseresultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt
Kassaflöden från den löpande verksamheten
Förändring av rörelsefordringar
Förändring av rörelseskulder

Kassaflöden från finansierings- verksamheten
Årets kassaflöde

2013
jan-jun
-261
2

2012
jan-jun
243
2
7

-1
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NYCKELTAL OCH AKTIEDATA

Genomsnittligt eget kapital period
Genomsnittligt totalt kapital period
Räntabilitet på eget kapital (%)
Räntabilitet på totalt kapital (%)
Soliditet (%)
Resultat per aktie(kr)
Eget kapital per aktie(kr)
Kassalikviditet (%)
Antalet A-aktier
Antalet B-aktier
Pågående emission A-aktier
Pågående emission B-aktier
Totalt antal aktier
Genomsnittligt antal aktier

2013
jan-jun
16 261
16 404
-1,61
-1,60
99,39
-0,02
1,31
326
268 035
12 051 300
12 319 335
12 319 335

2012
jan-jun
13 998
14 174

2012
jan-dec
15 240
15 437

1,06
1,18
1,05
1,16
98,99
98,88
0,01
0,01
1,23
1,34
682
518
268 035
268 035
11 204 259 12 051 300
11 472 294 12 319 335
11 472 294 11 895 815

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.

Göteborg den 23 augusti 2013
Styrelsen för Yield Life Science AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Anders Hilmersson, VD Yield AB
Telefon: 0709 424835
E-post: info (at) scriptum.se
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