YIELD LIFE SCIENCE AB (publ)

Bokslutskommuniké januari – december 2013
•

Yields intressebolag Isofol Medicals fortsätter utvecklas positivt och
visar stark utveckling efter att ha offentliggjort viktiga positiva
resultat från prekliniska och kliniska studier gällande Modufolin®.
Isofol är i klinisk fas med tre pågående studier inom två olika
indikationer.

•

I syfte att påskynda processen mot en vidareförsäljning av
Isofol Medical förstärktes bolagets styrelse med Astra
Hässles tidigare VD Anders Vedin.

•

Resultatet för helåret 2013 uppgick till -127 Tkr (15 Tkr).

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

RESULTAT OCH FINANSIELLA UPPGIFTER
Resultatet helåret 2013 uppgår före skatt till -127 Tkr (15 Tkr).

UTVECKLING I PORTFÖLJBOLAGEN
Isofol Medical
Isofol Medical bygger på över 30 års medicinsk forskning vilket har resulterat i den
unika folatbaserade läkemedelskandidaten Modufolin®. Isofol Medical kommer,
tillsammans med den strategiska schweiziska forskningspartnern Merck & Cie AG,
utveckla och licensiera Modufolin® till större läkemedelsföretag. Modufolin®
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 har kommit överens med FDA i USA vad gäller de viktigaste
principerna för Isofols framtida utvecklingsprogram. Ett liknande samråd har
skett med svenska Läkemedelsverket vad gäller behandling av kolorektal
cancer.

•

Isofol har genomfört en klinisk studie på 18 patienter där Modufolin®
kombinerats med cancerläkemedlet Alimta®. Studien indikerar ett positivt
utfall, men är ännu inte avslutad. Svenska Läkemedelsverket har godkänt en
fortsättning med högre dos Modufolin® för att studera om man kan uppnå
ännu bättre resultat.

•

Isofol har genomfört en klinisk, pharmakokinetisk studie på 32 patienter där
Modufolin® jämförts med dagens läkemedel, leucovorin. Studien visade ett
positivt resultat.

•

Modufolin®s betydelse för att stärka friska celler och dess positiva effekt vid
kemoterapi mot koloncancer är väl dokumenterad genom omfattande
forskning. Isofol har sammanfattat forskningen i vitböcker, med stöd av
världens ledande forskare inom dessa områden.

•

Ett omfattande licensavtal rörande tillverkning och leverans av råvaran till
Modufolin® har slutits med Merck & Cie i Schweiz.

•

Isofols ledningsorganisation och styrelse har förstärkts. Dels med personer
med lång erfarenhet av utveckling och registrering av läkemedel. Dels genom
inval av Anders Vedin i Isofols styrelse. Anders har bakgrund som ledare för
Astra Hässle och inom ledningen för Astra.

•

För närvarande är Isofol i klinisk fas med tre pågående studier inom två olika
indikationer.

Yield har sedan 2008 medverkat till kapitaliseringen av Isofol Medical i syfte att föra
bolaget fram till kommersialisering eller uppköp. Därutöver har Yield skapat en
organisation med kompetens och erfarenhet inom området. Yield har även bistått i
rekryteringen av medlemmar till bolagets styrelse vilka besitter djup kompetens och
omfattande internationell erfarenhet av läkemedelsbranschen, både vad gäller
forskning/utveckling och affärsmässiga strukturaffärer. Yield representeras i Isofols
styrelse av Tommy Marklund, Yields ordförande samt Lars Lind, ledamot i Yields
styrelse. Lars har varit medlem i Isofols styrelse sedan starten 2008 och har fram till
slutet av 2012 fungerat som Isofols ordförande och ingår dessutom i Isofols
Executive Committee.
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Dermafol AB
Dermafol har som mål att utveckla och patentera behandlingsmetoder inom vissa
kliniska områden där en stor försäljningspotential har identifierats, främst paradontit.
Dermafol befinner sig, till skillnad från Isofol, endast i en preklinisk fas.
Bolaget kommer att förbli vilande, alternativt genomförs en avveckling under
ordnade former. Detta innebär att Yield lägger all fokus på intressebolaget Isofol
Medical.
Yield har tillsammans med intressebolaget Isofol Medical grundat bolaget. Yield
representeras i styrelsen av Yields VD, Anders Hilmersson, som Dermafols
ordförande. Yields ägande uppgår till ca 40 % av bolaget.
ÖVRIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN
Likviditet
I syfte att säkerställa bolagets likvida situation avyttrades under fjärde kvartalet 60
stycken aktier i Isofol Medical motsvarande ca 1,5 % av Yields totala innehav.
Yields hela innehav i Challenger Mobile avyttrades under perioden. Hösten 2014
beräknas Yield ha ett nytt kapitalbehov vilket styrelsen i första hand avser att tillföra
via någon form av lån.
Framtida inriktning
Yields framtid kommer till fullo att fokuseras på utvecklingen i Isofol Medical.
Potentialen för kraftig värdeökning bedöms som god.

Yields aktieinnehav per sista december 2013
Onoterade aktier
Isofol AB
Ägarandel ca 25 % av aktierna i bolaget.
Dermafol AB
Ägarandel ca 40 % av aktierna i bolaget.

ÖVRIG INFORMATION
Kommentarer till räkenskaperna
Eget kapital per aktie uppgick till 1,32 kr. Resultatet per aktie uppgick till -0,01 kr
(0,00 kr). Likvida medel uppgick vid perioden ingång till 270 Tkr och vid periodens
slut till 483 Tkr. Soliditeten uppgick till 98,98 procent.
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Anställda
Medelantalet anställda uppgick per sista december 2013 till 0.
Aktien
Antalet registrerade aktier i Yield Life Science uppgick per 2013-12-31 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 2 400 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. Koncernredovisning har ej upprättats då den
inte på något avgörande sätt skiljer sig från uppgifterna i denna bokslutskommuniké.
Årsstämma och årsredovisning
Ordinarie årsstämma äger rum onsdagen den 23 april 2014 klockan 15:00 i Göteborg.
Årsredovisningen för 2013 kommer att finnas tillgänglig i elektroniskt format på
bolagets hemsida www.yield.nu senast en vecka 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.
Insynspersoner (31/12-2013)
A-aktier
Tommy Marklund, Ordförande
2 583 (2 583)
Lars Lind, Ledamot
64 594 (64 594)
Hans Wiklund, Ledamot
126 599 (126 599)
Anders Hilmersson, VD
22 584 (22 584)

B-aktier
131 703 (131 703)
745 677 (404 044)
2 519 783 (2 210 901)
352 212 (283 193)

Kommande rapporttillfällen
• Delårsrapport för januari - mars 2013 lämnas fredagen den 23 maj 2014.
• Delårsrapport för april - juni 2013 lämnas fredagen den 22 augusti 2014.
• Delårsrapport för juli - september 2013 lämnas fredagen den 21 november
2014.
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-dec

2013
2012
okt-dec jan-dec

3

-601
- -3
-601

2012
okt-dec

-

1 090

750
-

-141

-730
-83
-3
275

-563
-83
-2
103

-1
-142
0

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

420

420

-100

-102

55
-1
-127
-

-166
6
15
-

0
0
7
-

PERIODENS RESULTAT

-127

0
1
279
0
279

15
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BALANSRÄKNING
Tkr

2013

2012

2011

jan-dec

jan-dec

jan-dec

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

4
15 692
28
146
483
16 353

7
15 551
51
151
819
16 580

10
100
13 010
218
523
270
14 131

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

16 266
88
80
16 434

16 392
107
80
16 580

13 924
207
0
14 131

5

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL
Tkr

2013
jan-dec

2012
jan-dec

2011
jan-dec

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

16 392
-127

13 924
2 453
-

12 902
3 785
-

15

-2 763

Eget kapital vid periodens utgång

16 266

16 392

13 924

KASSAFLÖDESANALYS
Tkr

2013
jan-dec
-601
3
-2
-600

2012
jan-dec
275
3
10
-3
29
314

5
-19

342
-19

Kassaflöden från den löpande verksamheten

-614

637

Kassaflöden från investerings- verksamheten

278

-88

-

-

-336

549

819

270

483

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
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel erhållet vid fusion
Likvida medel vid periodens slut
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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-dec
16 329
16 507

2012
jan-dec
15 158
15 355

-0,78
-0,77
98,98
-0,01
1,32
391,40
268 035
12 051 300
12 319 335
12 319 335

0,10
0,10
98,87
0,00
1,33
545,29
268 035
12 051 300
12 319 335
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 21 februari 2014
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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